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الى عميدم كاستاذم الدكتكر محمد مكسى خمؼ الذم كافؽ ىك كالمجنة الكريمة ممثمة بالدكتكر جياد 
كؿ ىذه الرسالة التي جمعت بيف بقعمى الريماكم الكسكاني كالدكتكر عدناف عمرك كالدكتكر عبد الممؾ 

 .القانكف كالطب باشتراط مشرؼ طبيب

بقبكلو االشراؼ عمى رسالتي ىذه ككاف خير المرشد  الى استاذم الدكتكر ياسر زبيدات الذم شرفني
 .كالمعمـ

الدكتكر ىاني عابديف عميد كمية الطب ككزير الصحة السابؽ عمى قبكلو االشراؼ عمى  استاذم الى
 رسالتي مف الناحية الطبية. 

.الى جميع اعضاء الييئة التدريسية كاالدارية في كمية الحقكؽ

 قبكليـل عمي ابك مارية ك الدكتكر محمد مكسى خمؼ الدكتكر  عميدم الى أعضاء لجنة المناقشة
 .الرسالة مناقشة

كؿ االحتراـ كالتقدير لكـ مني جميعان 



 ج

الممخص

دكد حتناكلت ىذه الدراسة البحث في الضكابط القانكنية كالطبية في نقؿ كزارعة االعضاء البشرية كال
زراعة نعاش الصناعي، حيث يعتبر نقؿ ك مرحمة اإلالقانكنية لمتصرؼ في االعضاء البشرية في 

عمى القانكف اف يمحؽ بيذا التقدـ  طبي حديث في الكقت الحاضر، ككاف لزامان  االعضاء البشرية ميداف
كيضع الشركط كالضكابط لممارسة ىذا العمؿ في مجاؿ نقؿ كزراعة االعضاء البشرية اضافة الى 

 .فقو لكي تتحقؽ سعادة االنساف كتحتـر كرامتوالتعاكف بيف الطب كبيف رجاؿ الديف كال

شكالية تتمحكر حكؿ بياف الضكابط القانكنية كالطبية في نقؿ كزراعة إىذه الدراسة  كقد عالجت
المريض في مرحمة ذلؾ حالة ككالبشرية أكاف بيف االحياء أك مف االمكات الى االحياء،  األعضاء

كالطبية بالتزاـ الطبيب ببذؿ العناية الالزمة النقاذ كنية كحمايتو مف الناحية القان االنعاش الصناعي
 حياتو.

( 6ىذه الدراسة الى بياف الشركط كالضكابط القانكنية كالطبية حسب القرار بقانكف رقـ ) ىدفتحيث 
يني في ه أحدث تشريع فمسطـ الفمسطيني بشأف تنظيـ نقؿ كزارعة االعضاء البشرية باعتبار 2017لسنو 

 مع بعض تشريعات الدكؿ العربية كاألكركبية. ةن عضاء البشرية مقارننقؿ كزراعة األمجاؿ تنظيـ 

في  لممارسة العمؿ الضكابط القانكنية كالطبية : معرفة كجكب اشكالية ىذه الدراسة حكؿ محكرتحيث ت
نعاش في مرحمة اال الحدكد القانكنية لمتصرؼ باألعضاء البشرية ك ء البشريةنقؿ كزراعة األعضا

 ؟ يطاليةنية كاإلدفي ظؿ التشريعات الفمسطينية الحالية مقارنو بالتشريعات المصرية كاالر  الصناعي

المقارف. عف ىذه التساؤالت المنيج  جابةلذلؾ اتبعنا لإل

نبيف في التمييد تاريخ نقؿ كزارعة االعضاء  ف  أ اشكالية كاف لزامت اإلجابة عف تساؤالكقبؿ البدء باإل
البشرية، كأنكاع الزراعات ككذلؾ تعريؼ بعض المصطمحات الطبية ذات العالقة حتى يككف ىناؾ 

 االلتباس كالغمكض كاالخطاء.في القانكنية كالطبية كبدكف الكقكع كضكح في فيـ الدراسة مف الناحية 

كط كالضكابط القانكنية لممارسة العمؿ الطبي في مجاؿ حيث عممنا في ىذه الدراسة عمى بياف الشر 
نقؿ كزراعة االعضاء البشرية بيف االحياء كمف ثـ مف االمكات الى االحياء، كانتقمنا الى بياف الشركط 
كالضكابط الطبية المكضكعية الخاصة بالمتبرع كالمتمقي ككالىما كمف ثـ بينا الضكابط االجرائية 

 الطبي في نقؿ كزراعة االعضاء البشرية. المتعمقة بممارسة العمؿ



 د

كبينا كذلؾ الحدكد القانكنية لمتصرؼ باالعضاء البشرية في مرحمة االنعاش الصناعي، حيث بينا حكـ 
االنعاش عضاء الجسـ في مرحمة أ  الشخص تحت مرحمة االنعاش كاالستيالء غير المشركع عمى 

 الصناعي.

الى اراء الفقياء، كاحكاـ القضاء في تحديد ىذه الشركط كالضكابط  "كتطرقنا في ىذه الدراسة ايضا
عاش كتحميميا كمقارنتيا بالتشريعات المصرية كاالردنية كااليطالية، كذلؾ تـ تحميؿ ىذه إلنكمرحمة ا

النصكص القانكنية المتعمقة بالضكابط القانكنية كالطبية في مرحمة االنعاش، كحقكؽ ككاجبات االطراؼ 
ىذه النصكص بما جاء بو  ةن زراعة االعضاء البشرية مف الطبيب كالمانح كالمتمقي، كمقارنفي نقؿ ك 

 ف تنظيـ نقؿ كزراعة االعضاء البشرية.أالمشرع المصرم كاالردني كااليطالي بش

التكصيات العممية كالقانكنية كالتي يمكف اف يستفيد ك  النتائج لى مجمكعة مفإفي نياية الدراسة تكصمنا 
 مف المشرع الفمسطيني كاالردني. منيا كؿ
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Abstract 
 

This study dealt with the legal and medical controls for transfer and transplantation of 

human organs, and the legal limits for the usage of human organs in the stage of artificial 

resuscitation. Transfer and transplantation of human organs is a modern scientific medical 

field nowadays. The law had to follow that progress and set the conditions and controls for 

that  practice in the field of transfer and transplantation of human organs; in addition to 

cooperation between medicine and both the clergy and jurisprudence in order to achieve 

man’s happiness and respect his dignity. 

This study dealt with the problem of legal and medical controls in the process of transfer 

and transplantation of human organs, whether between the living or from the dead to the 

living, as well as the condition of the patient in the stage of artificial resuscitation; and to 

ensure the doctor's obligation to strive to save the patient’s life, and to protect him legally 

and medically. 

This study aimed to clarify the legal and medical conditions and regulations concerning 

transfer and transplantation of human organs, in accordance with the Palestinian law No. 6 

of the year 2017, as it is the latest Palestinian legislation in the field of transfer and 

transplantation of human organs, compared with some Arab and European legislations. 

The problem of this study is reflected about must knowing: What are the legal and medical 

controls in the transfer and transplantation of human organs and the legal limits for the 

usage of human organs in the stage of artificial resuscitation on the bases of the current 

Palestinian legislation compared to the Egyptian, Jordanian and Italian legislation?. 

Therefore, and in order to answer these questions we have used the analytical descriptive 

comparative method. 

Before start answering the questions of the problem, it was imperative for us to know the 

date of transfer and transplantation of the human organs, types of the transplantations, and 

the definition of the related medical terms, so as to understand clearly the legal and 

medical view of the study, without confusion, ambiguity and errors. 



 و
 

So we tried in this study to clarify the conditions and legal controls for the medical practice 

in the field of transfer and transplantation of human organs between the living, and then 

from the dead to the living. We then moved to explain the objective conditions and medical 

controls of both the donor and the recipient; and after that we clarified the procedural 

controls related to the medical practice of transfer and transplantation of human organs. 

We also demonstrated the legal limits for the usage of human organs in the stage of 

artificial resuscitation, where we clarified that it is illegal and totally outlawed to exploit 

the human organs of a person in the stage of artificial resuscitation. 

In this study, we also discussed the views of the jurists and the judgments of the judiciary 

in defining these conditions, the controls and the stage of resuscitation; and analyzed them 

in comparison with the Egyptian, Jordanian and Italian legislations. The texts related to the 

legal and medical controls were also analyzed in the resuscitation phase. The rights and 

duties of the parties in transfer and transplanting of human organs were also analyzed 

including the doctor’s , the donor’s and the recipient’s. The texts related to the transfer and 

transplantation of human organs was compared also with the provisions of the Egyptian, 

the Jordanian and the Italian legislators. 

At the end of the study we concluded a set of practical and legal recommendations that can 

benefit both the Palestinian and Jordanian legislators. 
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 المقدمة

التقدـ الذم حصؿ في ميداف العمكـ الطبية في مجاؿ نقؿ كزراعة األعضاء البشرية قد خطا  إف  
ؽ بيذا التقدـ خطكات كبيرة في الكقت الحاضر، لذلؾ كاف لزامان في الكقت ذاتو عمى القانكف أف يمح

ال سكؼ يككف حجر ىذه الكثرة مف عمميات نقؿ كزراعة األعضاء أماـ ف اماـ ذلؾ، حيث عثرة أ كا 
كالطب كالشريعة لكي تتحقؽ  كالقانكف يككف التعاكف بيف رجاؿ الديف كالفقو البشرية، كاف ال بد مف أف  

 .(1)السعادة لبني البشر

األمر أىمية كأخذت خطكتو بالنجاح بعد اكتشاؼ عقار جديد يساعد عمى تكييؼ العضك  دكقد ازدا
لذم يتـ نقمو مف جسـ إلى اخر مع باقي أعضاء الجسـ، كىذا العقار الجديد يسمى الجديد ا

عمميات زراعة األعضاء (، الذم بفضمو ارتفعت نسبة نجاح Cyclosporine Aالسيكمكسبكريف أ. )
%، فكاف بذلؾ اشراقان جديدا في حياة البشرية، محققا اماؿ االؼ مف البشر في 80البشرية إلى حكالي 

 .(2)حياتيـ عف طريؽ عمميات زرع األعضاء ليـانقاذ 

تاح ف، بأف عالج السيكمكسبكريف أ، ىك الم( Thomas Earl Starzl)كقاؿ الدكتكر تكماس ستارزؿ 
 .(3)الذم فتح أبكاب عمميات نقؿ كزراعة األعضاء البشرية

                              

                                                           
الدار العممية الدكلية كدار الثقافة لمنشر  ،د.حسني عكدة زع اؿ، التصرؼ غير المشركع باألعضاء البشرية "دراسة مقارنة" (1)

 .11، ص2001االردف، -كالتكزيع، عماف 
 –األىكاني، المشاكؿ القانكنية الني تثيرىا عمميات زرع األعضاء البشرية، مطبعة عيف شمس، عيف شمس الديف د. حساـ   -

 .11، ص 1975مصر، 
 .1ص، 20/11/2015ط. أكلى ، (مقارنة دراسة) جريمة نقؿ كزرع أعضاء بشريةالمستشار عمر الحممي،  -

 -د. سميرة عايد الديات، عمميات نقؿ كزرع األعضاء البشرية بيف الشرع كالقانكف، مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف (2)
 .11، ص 1999االردف، 

 . 10ص ،د.حسني عكدة زعاؿ، مرجع سابؽ -
(3)

 - Roger Gabriel : A patient guide dialysis and transplantation,P.165 Fourth edition , Kulmer academic, 

Publishers 1990. 

- https:// en .wikipedia.org/wiki/Thomas _ stazl (The Key that unlocked the door of transplants). 

Thomas Earl starzl :(March 11 , 1926 – March 4 ,2017) was an American physician, researchers, and 
expert on organ transplants. He performed the first human liver transplant, and has often been referred to 
as the father of modern transplantation. 
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تتعمؽ بحياة اإلنساف ، (1)في العمكـ الطبية مذىالن  كلقد شيد النصؼ الثاني مف القرف العشريف تطكران 
ستبداؿ أعضاء بشرية تالفة ال تؤدم كظيفتيا إجراء عمميات إكصحتو، حيث استطاع الجراحكف مف 

العمميات تعتبر مف مف األشخاص األصحاء، أك مف األمكات، كىذه  بشرية سميمة منقكلةبأعضاء 
و الطكيؿ كالمرير ضد المكت، كبيذا يككف الطب قد أحدث ما كصؿ اليو التقدـ العممي في صراع

ي كانت تتجاكز األعماؿ الطبية التقميدية، فأصبح أكثر فعالية في معالجة األمراض المستعصية ال
تؤدم بحياة الكثير الى المكت، كقد تـ انقاذ حياة الكثير مف البشر الذيف يعانكف منيا. كتعتبر زراعة 

  .(2)جازات العممية الميمة التي ظيرت في القرف العشريفاألعضاء البشرية مف أىـ اإلن

كقد أدل ىذا التطكر العممي كالتقني لمطب الى بركز العديد مف اإلنجازات الحديثة كالتمقيح 
صطناعي كاالستنساخ البشرم، كعمميات نقؿ كزراعة األعضاء البشرية، بنفس الكقت أثارت عدة اال

مسؤكلية الطبيب الجزائية كالمدنية  لؾكحرمة جسمو، ككذ اإلنسافؿ بكرامة مشكالت قانكنية تتص
الى  كالشركط المتعمقة بيذا النكع مف العمميات الجراحية، باإلضافة الفتو لمضكابطخكالتأديبية في حالة م

 .(3)جرامية خطيرة تتمثؿ في االتجار بيذه االعضاء البشريةإظيكر ظكاىر 

ألم اتفاؽ اال  الحياة اإلنسانية تقديسان، كال يجكز أف يككف محالن  كيعتبر جسـ اإلنساف مف أكثر عناصر
، (4)لحرمة أك معصكمية الكياف الجسدم لإلنساف نتياكان إمف أجؿ صيانتو كحفظو، لذلؾ يعد المساس 
"اليجكز أجراء أم تجربة طبية :كتعديالتو عمى أنو  2003كقد نص القانكف األساسي الفمسطيني لسنة 

أك عممية عمى أحد دكف رضا قانكني مسبؽ، كما ال يجكز إخضاع أحد لمفحص الطبي أك لمعالج أك 
قانكف، ينظـ القانكف أحكاـ نقؿ األعضاء كغيرىا مف مستجدات التقدـ لعممية جراحية إال بمكجب 

 .(5)"العممي لألغراض االنسانية المشركعة

                                                           
 .5، صؽد. سميرة عايد الديات، مرجع ساب (1)
 .9، صد.حسني عكدة زعاؿ، مرجع سابؽ (2)
مجمة دفاتر السياسية  زىدكر أشكاؽ: المسؤكلية الجزائية لمطبيب الناجمة عف نقؿ كزرع األعضاء البشرية كاإلتجار بيا. أ. (3)

 .101ص ،2016 ،14 كالقانكف. العدد
 .6-5ميرة عايد الديات، مرجع سابؽ، صس د. (4)
 (.2003\3\19)الكقائع الفمسطينية، العدد الممتاز، تاريخ (.16كتعديالتو، المادة ) 2003لسنة القانكف األساسي الفمسطيني  (5)
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الحياة أسئمة كثيرة كبخاصة حكؿ ماىيتو، نظران ألىميتو المطمقة في الحياة اإلنسانية، كيثير الحؽ في 
كيتراكح بيف إصابة حياة اإلنساف نتيجة  ،ة كمتفاكتةدكمتعد كثيرةن  فيك يشمؿ بالمعنى الكاسع أشكاالن 

 .(1)زىاؽ الركح  ككفاة اإلنسافإالجرح البسيط أك الضرب إلى 

كؿ إنساف ل. الحؽ في الحياة حؽ مالـز 1: "دنية كالسياسية ذلؾ عمى أف  ميثاؽ الحقكؽ الم يفكقد ب
 .(2)كعمى القانكف أف يحمي ىذا الحؽ، كال يجكز حرماف أحد مف حياتو تعسفان..."

حتراـ إكقداسة الجسد اإلنساني، كأكجب  ،القانكف اإلنساف حمىكحتى في المنازعات الدكلية المسمحة، 
 :(4)ألشخاص كلك بمكافقتيـ أم مما يمير أف يجرم ليؤالء احظ، ك (3)كالغرقىجميع المرضى كالجرحى 

 عمميات البتر. -
 التجارب الطبية أك العممية. -
 ستزراعيا.إاستئصاؿ األنسجة أك األعضاء بغية  -

كالمطبؽ في  1960( لسنة 16كحماية حؽ سالمة الجسـ، نص عمييا قانكف العقكبات األردني رقـ )
اذا أدل الفعؿ إلى قطع أك استئصاؿ عضك أك بتر أحد األطراؼ أك تعطيميا أك " :فمسطيف عمى أنو 

تعطيؿ احدل الحكاس عف العمؿ، أك تسبب في احداث تشكيو جسـ أك أية عاىة أخرل دائمة أك ليا 
 .(5)" مظير العاىة الدائمة، عكقب الفاعؿ باألشغاؿ الشاقة الدائمة

                                                           
 .109ص ،2008جامعة القدس، فمسطيف، إصدار د.ابراىيـ شعباف، القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف،  (1)
 (.6، المادة )1976 ةالعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية لسن (2)
، 2017فمسطيف،  –االردف، راـ اهلل  –عماف  ،د. محمد جياد الشاللدة، القانكف الدكلي اإلنساني، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع (3)

 .75ص
 .87ص ،2005فمسطيف، -ياد الشاللدة، القانكف الدكلي االنساني ، مكتبة دار الفكر، القدسفد.محمد    

كالمتعمؽ بحماية  1949(.) اتفاقية جنيؼ لسنة 11، المادة)1977جنيؼ لسنة البركتكككؿ األكؿ اإلضافي الى اتفاقيات  (4)
 ضحايا المنازعات الدكلية المسمحة(.

)المنشكرة بالجريدة الرسمية (.335) المادة ،2011( لسنة 8، المعدؿ رقـ )1960( لسنة 16قانكف العقكبات االردني ، رقـ )  (5)
 (.2011\5\2تاريخ  5090كالمنشكرة في الجريدة الرسمية رقـ  2011\8قانكف رقـ ، كالمعدؿ باخر 1960\1\1تاريخ  1487رقـ 

كؿ مف تصرؼ  -1"( عمى أف: 319، حيث نصت المادة )2003( لسنة 93/2001مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ ) -
كيعاقب -2 .س سنكاتبالبيع في أحد أعضاء جسمو أك جزء منو لشخص اخر ألم غرض، يعاقب بالسجف مدة ال تزيد عف خم

". كلكف بما أف الخاص يقيد العاـ كالمشركع غير نافذ في فمسطيف يطبؽ المشترم بذات العقكبة المنصكص عمييا في الفقرة السابقة
( مف القرار بقانكف :" كؿ مف تصرؼ بالبيع أك عرض لمبيع عضكا" أك نسيجا" مف اعضاء جسمو، كىك عالـ 28نص المادة )

 سجف مف ثالث الى سبع سنكات، كيعاقب المشترم كالكسيط بالعقكبة ذاتيا ".بذلؾ، يعاقب بال
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كامؿ  مؤديان  حة التي يحمييا  القانكف كي يظؿ الجسـلذلؾ كاف حؽ اإلنساف في الحياة ىك المصم
الـ ف يحتفظ بتكاممو الجسدم، كأف يتحرر مف اآلأكظائفو األساسية كالحيكية عمى النحك الطبيعي ك 

 .(1)البدنية

لمفرد بؿ ىك في ذات الكقت حؽ لممجتمع، كيتفرع عف ذلؾ أنو ليس  خالصان  في الحياة ليس حقان  ؽكالح
عف الحؽ في  "في ىذا تنازال عف ىذا الحؽ، أك عف عضك حيكم مف جسمو، ألف   ف يتنازؿألمفرد 

 .(2)الحياة ذاتيا

 : أىمية الدراسة

تكمف أىمية ىذا البحث في أف األطباء الجراحكف الذيف يجركف عمميات استئصاؿ كزراعة األعضاء 
كالشركط كالضكابط القانكنية البشرية في حاجة ماسة لمعرفة مدل مشركعية ىذه الطرؽ الطبية الحديثة 

 كالطبية حتى ال تنعقد مسؤكليتيـ الجنائية كالمدنية كالتأديبية.

كالمشكمة الجديدة ىك كجكد شخص اخر سميـ )مانح اك معطي(، يتنازؿ عف عضك مف أعضائو 
كذلؾ المريض أك )المتمقي، المستقبؿ(، في حاجة لمعرفة  ،خر مريض )متمقي(آلمصمحة شخص 

، ككذلؾ معرفة الشركط كالضكابط القانكنية كالطبية يا باعضائوي يستطيع أف يتصرؼ فيالحدكد الت
حتى يسمح لمطبيب الجراح بالمساس بجسده دكف أف يقع تحت طائمة القانكف كالضمانات الكفيمة 

 بحماية حريتو كتكاممو الجسدم.

 أىداؼ الدراسة:

الفمسطيني كىك أحدث تشريع، حيث صدر القرار اليدؼ في ىذا البحث ىك المقارنة بيف التشريع 
التشريعات العربية كبيف  .بشأف تنظيـ نقؿ كزراعة األعضاء البشرية 2017لسنة  (6رقـ ) بقانكف

                                                           
 ،حميمية مقارنة" لمشركعية نقؿ كزرع األعضاء البشريةتكف الجنائي كالطب الحديث "دراسة د.أحمد شكقي عمر ابكخطكة، القان (1)

 .20، ص1986مصر،  –دار النيضة العربية، القاىرة 
 .69مرجع سابؽ، صالديات،  سميرة عايد د. (2)
انظر أيضا: د.محمكد نجيب حسني، الحؽ في سالمة الجسـ كمدل الحماية التي يكفميا لو قانكف العقكبات، مجمة القانكف   

 .571كما بعدىا ص 535، ص1959العدد الثالث  جامعة القاىرة، كاالقتصاد،
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حيث أف  ضافة الى تشريع أجنبي كىك القانكف االيطالي،إكخاصة التشريع األردني كالتشريع المصرم 
 عضاء البشرية.نقؿ كزراعة األ اتىذه التشريعات نظمت عممي

اليدؼ األخير كىك التطرؽ لمكضكع عصرم، حديث، حساس، ذك أىمية كبرل متعمؽ بمعرفة الحدكد ك 
، كما ىك "أـ ميتا "القانكنية لمتصرؼ باألعضاء البشرية في مرحمة اإلنعاش الصناعي، ىؿ ىك حيا

 الصناعي.حكـ االستيالء غير المشركع عمى األعضاء البشرية في مرحمة اإلنعاش 

 منيجية الدراسة:

المقارف، حيث تـ تكثيؽ البحث كأحكامو  لمنيجحث اتبعنا التحقيؽ الغاية  المنشكدة مف ىذا الب
راء الفقياء آالثبيت مف الفكرة كنسبة األقكاؿ كاألحكاـ ك تيدؼ الى التأكد ك  ريقةكالنصكص القانكنية بط

جة في بعض الحاالت قمنا بعممية تفسير صحابيا مف مصادرىا األصمية كعندما تتطمب الحاأالى 
 يـ في بعض الحاالت التي تكجب ذلؾ.ك كص القانكنية، ككذلؾ النقد كالتقكشرح بعض النص

المقارف حيث قمنا بمقارنة التشريع الفمسطيني الحديث بالتشريع  ا في ىذه الدراسة المنيجكلقد اتبعن
 االردني، كالمصرم، اضافة الى التشريع االيطالي في مجاؿ نقؿ كزراعة األعضاء البشرية.

 حدكد الدراسة:

ه الدراسة تتحدد مالمح ىذه الدراسة مف خالؿ النظاـ الذم اتبع فييا، حيث استخدمنا في طرح ىذ
بشرية نقؿ كزراعة األعضاء ال اتارنة بيف القكانيف المنظمة لعممي، كذلؾ مف خالؿ المقالمقارف المنيج

، كاالردني، كااليطالي، كمقارنتيا مع أحكاـ التشريع الفمسطيني كخاصة مصرمفي كؿ مف التشريع ال
 ، بشأف تنظيـ نقؿ كزراعة األعضاء البشرية.2107( لسنة 6القرار بقانكف رقـ )

الى اختيارنا لكؿ مف التشريع المصرم كاألردني لمقارنتو بأحكاـ  التشريع الفمسطيني في كيعكد السبب 
المصدر التاريخي  دنية فيما يشكالفلتشريعات الفمسطينية في كؿ مف التشريعات المصرية كاالر ا تأثير

مف المشرع  الحالية، إضافة الى المشرع االيطالي كىك قريب جدان  ألغمب التشريعات الفمسطينية
 لغالبية التشريعات العربية.مصدرا" تاريخيا"  الفرنسي الذم يعتبر
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 ث:شكالية البحإ

االشكالية في ىذا البحث حكؿ كجكب معرفة ما ىي الضكابط القانكنية كالطبية لممارسة العمؿ  تثكر
البشرية في الحدكد القانكنية لمتصرؼ باألعضاء ك  ؿ كزراعة األعضاء البشريةفي مجاؿ نقالطبي 

المصرية كاالردنية  في ظؿ التشريعات الفمسطينية الحالية مقارنة بالتشريعات مرحمة االنعاش الصناعي
 كااليطالية؟

 خطة البحث:

يتجو بحثنا في الفصؿ األكؿ لدراسة الضكابط القانكنية كالطبية لممارسة العمؿ الطبي في مجاؿ نقؿ 
بحثيف، تخصص األكؿ منيما لدراسة الضكابط القانكنية كزراعة األعضاء البشرية، كذلؾ مف خالؿ م

في نقؿ كزراعة األعضاء البشرية، بينما نفرد المبحث الثاني لدراسة الضكابط الطبية في نقؿ كزراعة 
 األعضاء البشرية.

اء البشرية في مرحمة اإلنعاش ضة الحدكد القانكنية لمتصرؼ باألعأما الفصؿ الثاني نخصصو لدراس
ذلؾ مف خالؿ مبحثيف، نخصص األكؿ منيما لدراسة حكـ الشخص تحت أجيزة اإلنعاش الصناعي، ك 

الصناعي، بينما نفرد  المبحث الثاني لدراسة االستيالء غير المشركع عمى أعضاء الجسـ البشرم في 
 نعاش الصناعي.مرحمة اال

طرؽ  البشرية، كالى بيافألعضاء فيو الى بياف تاريخ نقؿ كزراعة اضركرة ألرتأيت إا تمييد مكيسبقي
 تعريؼ المصطمحات الطبية التي تتعمؽ باإلستئصاؿ كالزراعة. "الزراعة باألعضاء البشرية، كاخيرا
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 تمييد:

الدـ ثـ تمتيا عميمة  بدأت بنقؿعضاء البشرية بمراحؿ مف التطكر، رت عمميات نقؿ كزراعة األملقد 
جزء اخر مف جسمو كتطكرت الى أف أصبحت تنقؿ مف انساف حي الى اخر كمف  ترقيع الجمد الى

 .(1)متكفى الى حي، كبدأت بعضك كتطكرت لتشمؿ سائر األعضاء

أكجبت الضركرة معرفتيا قبؿ البدء في دراسة الضكابط  لذلؾ سكؼ نستعرض في ىذا القسـ ثالثة أمكر
راعة األعضاء البشرية، كقبؿ معرفة الحدكد القانكنية القانكنية كالطبية لممارسة العمؿ في مجاؿ نقؿ كز 

 لمتصرؼ باألعضاء البشرية في مرحمة اإلنعاش الصناعي.

 أكال: تاريخ نقؿ كزراعة األعضاء البشرية.

 ثانيا: أنكاع زراعة األعضاء البشرية مف حيث المصادر.

 ثالثا: تعريؼ بعض المصطمحات الطبية ذات العالقة بالبحث.

 خ نقؿ كزراعة األعضاء البشرية :: تاريأكالن 

كتمتيا عممية ترقيع الجمد  1818شيدت فرنسا باككرة ىذا المجاؿ عبر عممية نقؿ دـ ناجحة عاـ 
 .(2)1879كعمميات التجميؿ عاـ 

مع التقدـ العممي اليائؿ  كمف ثـ تتابعت عمميات نقؿ المزيد مف األعضاء البشرية كزراعتيا، تمشيان 
عاـ في الكاليات المتحدة األمريكية  ىكقد نجحت أكؿ عممية نقؿ كم الذم حصؿ في ىذا المجاؿ،

 Christiaan) اف برنارديالتي اجراىا كريستد كانت اشير عممية زراعة قمب ىي العممية ، كق1954

Barnard ) (3)افريقيافي جنكب  3/12/1967عندما نجح في زراعة قمب في. 

                                                           
 .7ص ،د.سميرة عايد الديات، مرجع سابؽ (1)
 .8ص ،ىكاني، مرجع سابؽاأل كامؿ د.حساـ الديف (2)
 ،2016فمسطيف،  -عة القدس المفتكحة، القدس: د.محمد مكسى خمؼ، التشريعات الصحية، منشكرات جام "انظر أيضا 

 .158ص
(3) www.wikepedia.org wiki Heart_transplantation. 

http://www.wikepedia.org/
http://www.wikepedia.org/
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مف أـ  ى، أكؿ مف قاـ بنقؿ كم(Jean Hamburger) أما عف زراعة الكمى فقد كاف جيف ىامبرجر
أكؿ نجاح  كلكف ،1953صيبت كميتو الكحيدة في حادثة، ككاف ذلؾ عاـ أبنيا الذم إسميمة إلى 

في  Joseph Murray)ىي تمؾ التي اجراىا جكزيؼ مكرام ) ىحقيقي لعممية نقؿ كم
 .(1)(Identical Twins) مف أخ ألخيو التكأـ المتماثؿ كالمسمى عمميان  ،23/12/1954

عمميات نقؿ الرئتيف مف العمميات التي لـ تحقؽ أم نجاح يذكر، ككنيا عمى  في الماضي اعتبرتك 
 .(2)درجة كبيرة مف الخطكرة، كلقد القى المرضى الذيف اجربت ليـ ىذه العممية حتفيـ

 Dr.Bruceعممية ناجحة لزراعة القمب كالرئتيف التي أجراىا الدكتكر بركس ريتز )ككانت أكؿ 
Reits المرأة كانت تعاني مف ارتفاع ضغط الدـ الرئكم مجيكؿ  1981عاـ  ستاندفكرد( في جامعة
 .(3)السبب

ممية اح األمريكي الشيير تكماس ستارزؿ أكؿ مف قاـ بعأما فيما يتعمؽ بزراعة الكبد فقد كاف الجر  
أ ، كفي كؿ األحكاؿ فإف ظيكر عقار السيكمكسبكريف 1963زراعة الكبد، اال أنيا باءت بالفشؿ عاـ 

(Cyclosporin A في عاـ )زدياد نسبة نجاح زراعة األعضاء البشرية كخاصة إ، ساىـ في 1983
 .(4)الكبد

                                                           
(1) www.wikepedia.org/wiki/Kidney_transplantaton 

 .13-12الديات، مرجع سابؽ، ص ايدد.سميرة ع (2)
(3) www.wikepedia.org/wiki/lung_ Transp. 
Dr.Bruce Reitz : The first successful transplant surgery involving the lungs was a heart – lung 
transplant, performed by Dr. Bruce Reits of standford university in1981 on a woman who had 
Idiopathic pulmonary hypertension. 

 .13الديات، مرجع سابؽ، ص ايدرة عد.سمي (4)
www.wikepedia.org/wiki/liver_transplantaton 

http://www.wikepedia.org/
http://www.wikepedia.org/
http://www.wikepedia.org/
http://www.wikepedia.org/
http://www.wikepedia.org/
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 :(1)حيث المصادر: أنكاع زراعة األعضاء البشرية مف "ثانيا

 (.Autograftالطعـ الذاتي ) .1
 (.Allograftالطعـ المغاير ) .2
 (.Isograftالطعـ المماثؿ ) .3
 (.Xenograftالطعـ االجنبي ) .4

 (:Autograftالطعـ الذاتي ) .1

ىك عممية زراعة عضك أك نسيج مف نفس الجسد، كتجرم ىذه العممية في بعض األحياف باستخداـ  
ترقيع الجمد، كاستخراج األكردة في عمميات تحكيؿ مجرل الشرياف  ثؿم)األنسجة التي يمكف أف تتجدد 

كمف األمثمة أيضا زراعة الخاليا الجذعية الذاتية، كتخزيف الدـ قبؿ العمميات  .(*(CABG)التاجي 
 الجراحية. 

 (:Allograftطعـ المغاير )لا .2

يف مف الناحية الكارثية، متطابقيف مف ساللة كاحدة، كلكنيما ئنكاىك عممية زراعة عضك أك نسيج بيف 
ضمف الطعكـ المغايرة، كنظرا لإلختالؼ كتندرج معظـ عمميات زراعة األعضاء كاألنسجة البشرية 

الجيني بيف العضك المزركع كجسد المتمقي، فسيتعرؼ الجياز المناعي لممتمقي عمى العضك كسجـ 
غريب، كسيحاكؿ القضاء عميو مما يؤدم الى رفض الجسـ لمعضك المزركع كلتفادم ىذا الرفض يجب 

ىذا يؤثر بشكؿ كبير عمى جياز المناعة أف يتناكؿ الشخص الذم سيتمقى العضك مثبطات المناعة ك 
 بأكممو، مما يجعؿ الجسـ عرضة لغزك العكامؿ المرضية.

                                                           
 ب كتحديد لحظة الكفاة، دار الفكرد. محمكد أحمد طو، األساليب الطبية المعاصرة كانعكاساتيا عمى المسؤكلية الجنائية لمطبي (1)

 .136-135، ص2015مصر،  -كالقانكف، المنصكرة
*wikipedia.org/wiki/organ Transplant  
*CABG: Coronary Artery bypass graft. 

 .158د.محمد مكسى خمؼ، مرجع سابؽ، ص ":انظر أيضا*
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 (:Isograftالطعـ المماثؿ ) .3

)مثؿ التكائـ  ىك الذم يتـ فييا نقؿ أعضاء أك انسجة مف أحد المتبرعيف إلى متمقي متطابؽ معو كراثيان 
 ـ المغايرة اال أنيا ال تثير رد  فعؿ مناعي.المتماثمة( تتطابؽ مع الطعك 

 (:Xenograftالطعـ األجنبي ) .4

ىك عبارة عف نقؿ أعضاء أك أنسجة مف ساللة الى ساللة مغايرة، كمف األمثمة عمى ذلؾ زراعة صماـ 
 خطر أنكاع زراعة األعضاء.أجة البنكرياس كيعد ىذا النكع مف أك انس في جسد انساف اخر،

قد يتـ الحصكؿ عمييا بطريقة الصناعة )األعضاء الصناعية( كال يثير ىذا النكع أية مشاكؿ  "كأخيرا
ف أثار  أك قانكنية  .(1)مشاكؿ طبية تشرعية كا 

 :(2): تعريؼ بعض المصطمحات الطبية ذات العالقة بالبحث"ثالثا

جراحية ، كيتضمف ثالث عمميات تغير مكاف العضك مف جسـ الى اخر(: ىك Transferالنقؿ )
مف المعطي )المانح(، كعممية استئصاؿ كىي عممية استئصاؿ العضك السميـ  "كاىدافا "مرتبطة اسبابا

عممية زرع العضك السميـ محؿ العضك التالؼ  "العضك المريض مف المتمقي)المريض(، كاخيرا
 المريض.

العضك التالؼ : فصؿ العضك السميـ مف الشخص المانح، ككذلؾ فصؿ (Eradicationاالستئصاؿ )
 مف الشخص المريض، كىك بذلؾ يتعمؽ بكؿ مف المعطي كالمتمقي.

ادماج عضك جديد في جسـ اإلنساف الحي لممساىمة في استبداؿ ك : (Transplantationالزرع )
 عالج تعانيو كظائفو الفيسيكلكجية مف أكجو نقص، كىك بذلؾ يتعمؽ بالمريض.

بو أك  "داخؿ جسـ االنساف سكاء كاف متصال "ددامح "(: ىك كؿ ما يشغؿ حيزاOrganالعضك )
، كفي القكانيف االنجمكامريكية نجد أف التشريع قمب، الكبد، الرئتيف، البنكرياس(عنو، مثؿ )ال "منفصال

                                                           
 .136د.محمكد أحمد طو، مرجع سابؽ، ص (1)

ة: الحماية الجنائية لمجسـ البشرم مف بكزينمدم أمحمنو آ :. انظر أيضان 137-136د.محمكد أحمد طو، مرجع سابؽ، ص (2)
كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، مجمة دكلية عممية محكمة، جامعة  ، مجمة51/59كف جريمة االتجار باالعضاء في ظؿ القان

 .28-4، ص2015، 21، العدد7مج الشمؼ، الجزائر،



11 
 

، يعد مف التشريعات الرائدة في كضع تعريؼ 1989لعاـ  البريطاني الخاص بنقؿ كزارعة االعضاء
يقصد بكممة عضك في ( منو عمى أنو: "2-7نصت المادة) منضبط لممقصكد بالعضك البشرم حيث

مركبة كمتناغمة مف االنسجة كالذم  تطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف" كؿ جزء مف الجسـ يتككف مف مجمكعة
 ال يمكف لمجسـ استبدالو بشكؿ تمقانئي إذا ما تـ استئصالو بالكامؿ".

كالخاليا كااللياؼ التي تعطي في : ىك عبارة عف خميط مف مركبات عضكية (Tissueالنسيج )
 .(1)الجمد، كصمامات القمب، كاالكعية الدمكية، كالعظاـ(حية تتفؽ كعممو، مثؿ )مجمكعيا ذاتية تشري

، مثؿ القمب عندما تككف اساسية الى الكفاة ؤدم فصميايعضاء الفردية: ىي األعضاء التي األ
تعارضيا مع حؽ االنساف في كانت االسباب لنساف الحي ميما ، كال يجكز نقميا مف اال(2)كالكبد
 ال يؤدم استئصاليا إلى الكفاة مثؿ)الرحـ، الطحاؿ(. غير األساسية فرديةالعضاء أما األ، ك (3)الحياة

نياء الحياة مثؿ بعض أنكاع األعضاء إاالعضاء الزكجية: ىي األعضاء التي ال يؤدم فصميا الى 
ال يؤدم الى فصؿ ىذه األعضاء المزدكجة  كالرئتيف كغيرىا، فإف  الزكجية كاليديف كالعينيف كالكميتيف 

خرل تقكـ بالكظيفة التي يحتاجيا نياء الحياة، فاستئصاؿ احدل الكميتيف ال يؤدم الى الكفاة، بؿ اف األأ إ
 .(4)جسـ االنساف

زيج بيف التي تحدثت عف نقؿ كزراعة األعضاء البشرية خمط كم (5)لقد كرد في بعض المراجع القانكنية
مصطمحيف طبييف الفرؽ بينيما كبير، كىما النخاع العظمي كيمكف نقمو كزراعتو، كالنخاع الشككي ال 

 عمينا أف نبيف تعريؼ ىذيف المصطمحيف كالفرؽ بينيما. "يمكف نقمو كزراعتو، لذلؾ كاف لزاما

% 4.5حكالي : ىك نسيج ليف مكجكد داخؿ العظاـ يمثؿ (Bone Morrow: النخاع العظمي )"اكال
مف كزف الجسـ حيث يتـ تصنيع خاليا الدـ فيو، ىناؾ نكعاف مف النخاع: النخاع االحمر كالنخاع 

صفائح الدمكية في النخاع األحمر، لخاليا البيضاء كالاألصفر، يتـ تصنيع خاليا الدـ الحمراء كمعظـ ا

                                                           
 .51د.حسني عكدة زعاؿ، مرجع سابؽ، ص (1)
 .55د.حسني عكدة زعاؿ، مرجع سابؽ، ص (2)
 .210ابؽ، صد.حسني عكدة زعاؿ، مرجع س (3)
 .55د.حسني عكدة زعاؿ، مرجع سابؽ، ص (4)
 .202د. محمكد احمد طو، مرجع سابؽ، ص (5)
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األصفر بيذا األسـ لكجكد بينما يصنع النخاع األصفر خاليا الدـ البيضاء، كترجع تسمية النخاع 
 .(1)*خاليا دىنية كبيرة

: ىك جزء مف الجياز العصبي المركزم، يبدأ مف النخاع (Spinal Cord: النخاع الشككي )"ثانيا
المستطيؿ كيمر خالؿ القناة الفقرية لمعمكد الفقرم، كيتككف مف حزمة أعصاب التي تعتبر امتداد 

حمييا مجمكعة مف العظاـ تسمى فقرات العمكد الفقرم، تياز العصبي المركزم مف الدماغ، ك لمج
 .(2)كظيفتو نقؿ النبضات العصبية مف كالى الدماغ، كتكصيميا لألعصاب الفرعية

 

 

  

                                                           
(1)https://.wikipedia.org/wiki/Bone_marrow 

كالممفاكية يتـ زراعة نخاع عظمي مف أحد افراد العائمة طانات كالمككيميا العظمي مثؿ بعض السر مشكمة في النخاع  ت*كاذا حصم
 قرابة. ةالمقربيف أك مف شخص أخر ال تربطو بالمريض أي

(2)https://.wikipedia.org/wiki/Spinal-cord 
 

https://.wikipedia.org/wiki/Bone_marrow
https://.wikipedia.org/wiki/Spinal-cord
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 الفصؿ األكؿ

______________________________________________________ 

كزراعة األعضاء الضكابط القانكنية كالطبية لممارسة العمؿ الطبي في مجاؿ نقؿ 
 .البشرية

 

 تمييد كتقسيـ

نقؿ كزراعة االعضاء  اتركعية ممارسة الطبيب الجراح عمميىنا نتساءؿ ىؿ تكفي القكاعد العامة لمش
رغـ أف ىذه القكاعد تمثؿ األصكؿ  ؟عمؿ الجراح يرر بىذه القكاعد العامة غير كافية لتالبشرية، أـ أف 

باحة عمؿ الطبيب المتمثؿ في نقؿ كزراعة األعضاء البشرية، كقد أدخمت الضركرية الالزمة إل
قؿ كزراعة األعضاء نالتشريعات بعض التعديالت كاإلضافات كىذا ما يطمؽ عميو ضكابط مشركعية 

 .(1)البشرية

بط طبية كىذه الضكاالاح لممارسة العمؿ الطبي التقيد بالقيكد القانكنية ك يتعيف عمى الطبيب الجر   ذان إ
بصكرة غير مشركعة لمقضاء عمى الصكرة  القاتمة التي نجمت السعي القانكنية كالطبية كضعت بيدؼ 

 عف طريؽ االتجار بيا.

في  ان كبير  ان كالعالقة بيف الطب كالقانكف عالقة تبادلية، كؿ منيما يؤثر في االخر فالتقدـ الطبي لعب دكر 
كانت  تطكر القانكف، فنرل الكثير مف األعماؿ الطبية أصبحت مباحة كتحت شركط كضكابط بعد أف  

جديدة لمصحة كالسعادة،  فاقان آغير مشركعة، فعندما يتقدـ الطب تحت الضكابط كالشركط يقدـ لمبشرية 
 .(2) الضكابط كالشركط القانكنيةلمقانكف أف يستجيب كيسمح بكضع  "فال بد أيضا

                                                           
 .218د.محمكد أحمد طو، مرجع سابؽ، ص (1)
 .11-10ص  د.حساـ الديف كامؿ األىكاني، مرجع سابؽ، (2)
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نكاره، كلكف لكؿ إإف ممارسة عمميات نقؿ كزراعة األعضاء البشرية كاقع ال يمكف تجاىمو كال يمكف 
مف  ةمريض الحؽ في سالمة جسمو كالحؽ في الحياة، كما عمميات نقؿ كزراعة األعضاء اال كسيم

 .(1)كسائؿ حماية الحؽ في الحياة كفي سالمة الجسـ

أم نص يحـر نقؿ األعضاء البشرية كزراعتيا؛ مف ىنا صدرت لـ يرد في الشرائع السماكية الثالث "
فتاكل أجازت نقؿ األعضاء كزراعتيا مف أشخاص متكفيف، أك أحياء لمرضى مف أجؿ إنقاذ حياتيـ 

 (2) .كفقا لشركط كأحكاـ خاصة

سماحة الشيخ محمد حسيف )مفتي القدس كالديار الفمسطينية(، أكد جكاز نقؿ األعضاء كزراعتيا مف 
 .خاص متكفيف أك مف أشخاص أحياء، لمرضى مف أجؿ إنقاذ حياتيـ كفقنا لشركط كأحكاـ خاصةأش

(: التبرع باألعضاء مف البالغ العاقؿ غير المكره ال 451المفتي قاؿ في فتكل صادرة عنو )رقـ 
  :تخمك مف صكرتيف

التبرع بأعضاء تتكقؼ التبرع بعضك أثناء حياة المتبرع؛ فال يجكز في ىذه الحالة   :الصكرة األكلى
الحياة عمييا، كالقمب كالكبد كالرئتيف؛ أك تتعطؿ بسببو كظيفة رئيسة مف كظائؼ الجسـ؛ أك يترتب 
عميو تشكيو في خمؽ اإلنساف؛ ألف "الضرر ال يزاؿ بمثمو"؛ ككذلؾ ال يجكز نقؿ األعضاء التي تحمؿ 

ا العضك الذم ال يكمف في نقمو ضرر الخصائص أك الشيفرة الكراثية؛ خكفنا مف اختالط األنساب؛ أم
عمى صاحبو المنقكؿ منو، كتحققت المصمحة لممنقكؿ إليو، فال حرج في ذلؾ؛ بؿ لو في ذلؾ األجر 

  .كالثكاب

يجكز نقؿ األعضاء مف الميت إلى الحي حتى تمؾ األعضاء التي سبؽ ذكرىا في   :الصكرة الثانية
ؿ الخصائص الكراثية؛ كلكف بشركط محددة كرد ذكرىا في الصكرة السابقة؛ إال تمؾ األعضاء التي تحم

 ."ـ13/6/2013بتاريخ  1/106قرار مجمس اإلفتاء األعمى رقـ:

 

 2017( لسنة 6لقانكنية كالطبية حسب القرار بقانكف رقـ )ابحث الضكابط بـ في ىذا الفصؿ ك سكؼ نق
نتفاع بأعضاء جسـ اإلنساف بقانكف االالفمسطيني، بشأف تنظيـ كنقؿ كزراعة األعضاء البشرية، مقارنة 

                                                           
 .135سميرة عايد  الديات، مرجع سابؽ، ص د. (1)
 .(451، فتكل رقـ )قرارات مجمس اإلفتاء األعمى ،دار اإلفتاء الفمسطينية  (2)
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، بشأف تنظيـ زرع األعضاء 2010( لسنة 5ردني، كقانكف رقـ )كتعديالتو، األ1977( لسنة 23رقـ )
بشأف استئصاؿ كزرع  1999/ابريؿ، 1( 9البشرية المصرم، إضافة الى القانكف االيطالي رقـ )

، بشأف ضكابط استئصاؿ 1975 ديسمبر /2( 644األعضاء كاالنسجة ككذلؾ القانكف االيطالي رقـ )
اج كانتاج استئصاؿ الغدد النخامية مف األمكات الستخر  معاييراء مف األمكات بيدؼ عالجي، ك أجز 

 .(1)جيعالمستخرج لالستعماؿ ال

 كما يمي:كلذلؾ رأينا أف نقسـ ىذا الفصؿ الى مبحثيف 

 مجاؿ نقؿ كزراعة األعضاء البشرية.المبحث األكؿ: الضكابط القانكنية لممارسة العمؿ الطبي في 

 المبحث الثاني: الضكابط الطبية لممارسة العمؿ الطبي في مجاؿ نقؿ كزراعة األعضاء البشرية.

                                                           
(1) Legge,1 aprile,1999, n.91.(G.U.n.87 del 15 aprile 1999). 
“Disposizione in materia di Prelievo e di  trapianti di organi e di Tessuti” . 

Legge, 2 dicembre 1975, n. 644.(G.U.n.334 del 19\12\1975). 

“Disciplina in materia di Prelievi e parti di cadavere a scopo di trapianto Terapeutico e Norme sul 

Prelievo dell’ ipofisi di cadavere a scopo di produzione di estartti per uso terapeutico”. 
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 المبحث األكؿ

 الضكابط القانكنية لممارسة العمؿ الطبي في مجاؿ نقؿ كزراعة األعضاء البشرية

مسؤكلية  ةأي ياكتصرؼ قانكني مباح كال يترتب عميلكي تعتبر عممية نقؿ كزراعة االعضاء البشرية 
 .(1)خضع لجممة مف الضكابط القانكنيةتيجب أف 

كف أف تككف مف انساف حي الى انساف اخر حي، أك مف االمكات الى ممكاستئصاؿ األعضاء البشرية 
 المبحث الى مطمبيف:االحياء، كعمى ذلؾ راينا أف نقسـ ىذا 

المطمب االكؿ: الضكابط القانكنية لممارسة العمؿ الطبي في مجاؿ نقؿ كزراعة األعضاء البشرية بيف 
 األحياء.

المطمب الثاني: الضكابط القانكنية لممارسة العمؿ الطبي في مجاؿ نقؿ كزراعة األعضاء البشرية مف 
 االمكات الى األحياء.

                                                           
 .150ص ،2014الجزائر،فايزة جادم، النظاـ القانكني لزرع االعضاء البشرية، مجمة التراث، جامعة راياف عاشكر بالجمقة،  (1)
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الضكابط القانكنية لممارسة العمؿ الطبي في مجاؿ نقؿ كزراعة األعضاء البشرية : كؿمطمب األ ال
 بيف األحياء

كزراعة االعضاء البشرية بيف  نقؿفي ىذا المطمب سكؼ نقـك ببحث كدراسة كؿ ضابط قانكني يتعمؽ ب
 االحياء حسب التشريع الفمسطيني، كاالردني، كالمصرم، كااليطالي.

 ىذا المطمب الى خمس فركع:سكؼ نقسـ 

 رضا المتنازؿ)المعطي، المانح(.الفرع االكؿ: 

 الفرع الثاني: رضا المتمقي)المريض، الممنكح لو(.

 ساسي.أالفرع الثالث: أف ال يقع النقؿ كالزراعة عمى عضك 

ا.الفرع الرابع:   أف يككف التصرؼ باالعضاء البشرية تبرعن

 لشرعية في ىذا الشأف.الفرع الخامس: االلتزاـ بالفتاكم ا
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 الفرع االكؿ: رضا المتنازؿ)المعطي، المانح(

ىؿ لو، كالبالغ العاقؿ، أف أممف ىك  صادرتتركز حقكؽ المعطي )الشخص السميـ( بالرضا الحر، ال
 .(1)يصدر كىك عمى بينة مف أمره

. يشترط  1" :أنوعمى (2)( الفمسطيني6/أ،ب مف القرار بقانكف رقـ )1( الفقرة23نصت المادة ) ثحي
أف يككف  المانح كامؿ األىمية  في تبرع المانح بعضك مف أعضاء جسمو لنقميا الى اخر االتي: أ.

لمتبرع كال تكجد أم خطكرة عميو، ب. تقديـ المانح تصريح قضائي أماـ قاضي الصمح  طبيان  كصالحان 
 .غيرىا" كأعية أك اقتصادية جتماإيبيف فيو ارادتو الحرة بالتبرع، كأف تبرعو ليس نتيجة ضغكطات 

ىذا اإلستئصاؿ ال يؤدم الى ضرر ك  ،المانح بكامؿ االىميةأف يتمتع كجكب  ادة عمىفقد بينت ىذه الم
، كيككف صالحا طبيا لمتبرع، كيصرح المانج أماـ قاضي الصمحأف التبرع ليس صحتو أك حياتوفي 

 .(3)إرادتو الحرة بالتبرع.نتيجة ضغكطات اجتماعية اك اقتصادية اك غيرىا، كانما مف 

قدـ عميو، يجب أف تككف ارادتو لذلؾ يجب أف يصدر رضا المتنازؿ عف تبصرة كفيـ كالماـ بما ىك مأ 
 .(4)بالعكاقب كافة شائبة، متبصران  ةال تشكب ارادتو أي عاقالن  كاعية كحرة، كأىميتو كاممة كيككف بالغان 

في  فييلالطباء االختصاص -"أ :، عمى أنو3(الفقرة/4)، فنصت المادة (5)أما القانكف االردني
لمشركط التالية:  المستشفيات المعتمدة مف الكزير نقؿ العضك مف انساف حي الى اخر بحاجة اليو كفقان 

ىميتو عمى نقؿ العضك مف جسمو كذلؾ قبؿ اجراء أرادتو ك إكىك بكامؿ  أف يكافؽ المتبرع خطيان  -3
 .عممية النقؿ.."

                                                           
 .136سميرة عمي الديات، مرجع سابؽ، ص د. (1)
)نشرفً/ أ،ب(.1/الفقرة 23، الفمسطيني، بشأف نقؿ كزراعة األعضاء البشرية المادة )2017( لسنة 6قرار بقانكف رقـ ) (2)

(.131،العدد2017\4\11الوقائعالفلسطٌنٌةبتارٌخ

ممحة أك  " إذا استغؿ شخص اخر حاجة 2012لسنة  (4)( مشركع القانكف المدني رقـ 128االستغالؿ: حسب نص المادة ) (3)
عمى عدـ تناسب  إبرامو عند ينكم كجعمو ذلؾ يبـر لصالحو أك لصالح غيره عقدان خبرة،  طيشا بينا، أك ىكل جامحا" أك عدـ

 .باىظ..."
 .162د.محمد مكسى خمؼ، مرجع سابؽ، ص (4)
)نشر في الجريدة .3الفقرة أ/( 4االردني كتعديالتو، المادة ) 1977( لسنة، 23جسـ االنساف رقـ )نتفاع بأعضاء قانكف اال (5)

تاريخ  4426، نشر في الجريدة الرسمية رقـ 2000لسنة  23، المعدؿ رقـ 1977\6\1تاريخ  2307الرسمية رقـ 
16\4\2000.) 
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( مف 5المادة رقـ ) نصت عميو أيضان  ان مف كامؿ االىمية الخالية مف عيكب الرضا كمكتكبحرة االرادة ال
في جميع األحكاؿ يجب أف يككف التبرع صادرا عف ارادة حرة ":عمى أنو (1)( المصرم 5القانكف رقـ )

ليذا القانكف، كال بالكتابة كذلؾ عمى النحك الذم تحدده الالئحة التنفيذية  خالية مف عيكب الرضا، كثانيان 
الكالية أك الكصاية عميو، كما ال يقبؿ التبرع مف  لوبكية أك مف أبمكافقة  د تعييقبؿ التبرع مف طفؿ كال 

 .قانكنا.." مثموييعتد بمكافقة مف ينكب عنو أك مف عديـ األىمية أك ناقصيا كال 
كىك بكامؿ ارادتو كاىميتو  ككذلؾ نص القانكف االيطالي عمى كجكب مكافقة المتبرع بالعضك كتابة"

زراعة الكمى بيف  (2)( مف قانكف 2نص المادة )لعمميات االستئصاؿ كخطكرتيا، نرل ذلؾ في  "كمدركا
 .1967( لسنة 458األحياء رقـ )

/ جانيكرم/  10بتاريخ  (3)جريدة العمؿ اليكمي االيطالية العممية لكحسب ما نشر في المكقع الرسمي 
( حسب المعيد األعمى 2016بعنكاف )التبرع كزراعة األعضاء بمغ ذركتو في سنة  2017لسنة 

، كخاصة 2015% بالنسبة لسنة 13ت النسبة الى لمركز الكطني لزراعة األعضاء زادلمصحة كا
 %.20.5التبرع كالزراعة بيف األحياء زادت بنسبة 

 الجراحية في نقؿ كزراعة األعضاء كالتالي: بمغت العمميات 2016ففي سنة 
 عممية. 2086كمى: 
 عممية. 267قمب: 
 عممية  154رئة : 
 عممية. 1235كبد: 
 عممية. 53بنكرياس:  –كمى 

                                                           
 9)نشر في الجريدة الرسمية العدد (.5، المصرم، بشأف تنظيـ زرع األعضاء البشرية، المادة )2010( لسنة 5قانكف رقـ ) (1)

 (.2010\3\6يخ مكرر، تار 
(2)
Legge 26/ Giugno 1967, n. 458)G.U.27\6\1967 n.160). “Trapianto di Reni tra Persone 

viventi”   Art.2 “il donatore abbia raggiunto la maggiar eta’, sia  in  possesso della capacita’ di 

intendere e di volere..” 

Legge 16 / dicembere 1999, n.483. 

“Norme Per consentire il  trapianto   parzial del Fegato”. 

  .7691لسىة  (854)وقاوون زراعة الكلى بيه االشخاص االحياء رقم ، ( مه القاوون المذوي االيطالي5العودة للمادة )

Legge 19 /settembre  2012 , n.167(G.U.28\9\2012 n.79). “Norme Per consentie il trapianto di 

polmone, pancreas e  intestiano tra persone viventi”.  

( للقاوون المذوي االيطالي5العودة للمادة ) (G.U.4\4\1942,n.79).. 
(3)
Il Fatto Quatidiano. it/scienza,10 gennio 2017 (Trapianto e donazioni, di organi 2016 da record in 

Italia, 3736 pazienti operati). 
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لذلؾ يجب عمى الطبيب قبؿ أف يقدـ عمى استئصاؿ العضك مف شخص حي أف يتاكد مف مكافقة 
 .(1)زرعو لدل اخرعمى استئصاؿ عضك منو ك  "كاىمية ىذا الشخص اكال

اثبات قياـ الطبيب ء كلقد استقر قضاة محمكمة النقض الفرنسية عمى أنو يقع عمى المريض عب
عبء اثبات رضا المريض  ، ككانت المحاكـ الفرنسية قد ذىبت الى أف  هدكف رضاباجراء العالج 

بالعالج يقع عمى عاتؽ الطبيب حتى يبرر تدخمو كعالجو، كيستخمص ىذا الرضا مف القرائف كظركؼ 
.(2)األحكاؿ

 : رضا المريض )المستقبؿ، المتمقي(الفرع الثاني

المعالج يتحرؾ حسب عقد العالج الطبي،  تقـك فكرة العالج الطبي عمى اعتبار أف التزاـ الطبيب
التدخؿ العالجي،  حدد إطار بمعنى أف الطبيب غير ممـز بمعالجة المريض، لكال أنو قد أبـر معو عقدان 

المريض يتحمؿ بعض  ف  أعمى عاتؽ كال الطرفيف عمى اعتبار  ةكمزاياه، كااللتزامات الممقا يحاأك الجر 
 .(3)لمجانبيف الطبي بكصفو ممزمان االلتزامات الناشئة عف عقد العالج 

العالج ىي حرية المريض في قبكؿ العالج مف عدمو، كأف ما يجرم لو مف فالقكاعد العامة في مجاؿ 
لي ؿ تقرر لمصمحتو، كمع ذلؾ فإف أك عمميات جراحية في حاؿ غياب كعيو ىك استغناء عف االص
 رأم كانكا مكجكديف، كعميو يككف احتراـألمر بالنسبة لو في الغالب يكافقكف عنو بطرؽ مختمفة اف 

الرادتو، أما القاصر فكليو  المريض في قبكؿ زراعة عضك لو أك رفضو يجسد في حقيقة األمر احترامان 
 .(4)ينكب عنو بالمكافقة عمى الزراعة لو كليس بالمكافقة عمى التبرع بعضك مف اعضائو

في الرضا الصادر عف المريض،  خاصان  الن كاالصؿ أنو ال يشترط في مجاؿ عمميات زرع األعضاء شك
 سيمة تظيره، اال أنو يفضؿ أف يككف رضاء المريض أك مف يمثمو قانكنان عنو بأم ك فقد يتـ االفصاح 

                                                           
 .219د.محمكد أحمد طو، مرجع سابؽ، ص (1)
 .105د.أحمد شكقي عمر أبكخطكة، مرجع سابؽ، ص (2)
-11، ص2012لبناف،  -ت زيف الحقكقية كاألدبية، صيدا د.أحمد سمماف شييب، عقد العالج الطبي )دراسة مقارنة(، منشكرا (3)

12. 
 .162د.محمد مكسى خمؼ، مرجع سابؽ، ص (4)
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شيكد، ألف الرضا ما ىك اال تعبير عف االرادة الكامنة في نفس المريض،  ـماأبالكتابة، كأف يتـ  ثابتان 
ظيارىا  .(1)"الى الكجكد في صكرة مادية مممكسة اال بالتعبير عنيا كتابة كال سبيؿ الى كشؼ االرادة كا 

"يشترط لزرع  :( الفمسطيني عمى أنو6رقـ ) (2)( مف القرار بقانكف13كىذا ما نصت عميو المادة )
 عضك بشرم أك نسيج في جسـ المتمقي االتي:

 مكافقة كليو أك كصيو الشرعي. مكافقة المتمقي الصريحة كالكتابية أك .1
 .تككف ىي الكسيمة الكحيدة إلنقاذه مف خطر حقيقي"أف  .2

، االردني كتعديالتو أم مادة 1977( لسنة 23لـ نجد بقانكف االنتفاع بأعضاء جسـ االنساف رقـ )
أف نستدؿ عمى  ممكفكلكف  2017(، لسنة 6( في القرار بقانكف الفمسطيني، رقـ )13تقابؿ المادة )

االردني،  (3)مف قانكف االنتفاع بأعضاء جسـ االنساف، 3ة أ/( الفقر 3رضا المريض مف نص المادة )
اجراء جميع الفحكصات  -3يشترط في اجراء عمميات نقؿ االعضاء كزراعتيا مايمي:  -أ" :عمى أنو

ية الالزمة ليذه العمميات لمعرفة الحالة الصحية لكؿ مف المتبرع كالمريض الذم خبر كالتحاليؿ الم
 .حالة المريض تستدعي ذلؾ" ف حالة المتبرع تسمح بذلؾ كما أفف أسينتقؿ لو العضك لمتأكد م

اجراء العممية لو،  ه ك عمىعمى رضا مكافقةبرية لممريض ما ىك اال فاجراء الفحكصالت كالتحاليؿ المخ
 كلكنيا مكافقة ضمنية ليست صريحة كما في الكتابة.

رقـ  (4)( مف القانكف 7المشرع المصرم الـز المريض اف يكقع أماـ المجنة الثالثية فقد نصت المادة )
ال يجكز البدء في عممية النقؿ بقصد الزرع اال بعد احاطة كؿ مف " :عمى أنو ،2010( لسنة 5)

بذلؾ يكقع عميو  "كتحرر المجنة محضرا (5)( بكاسطة المجنة الثالثية "المتبرع كالمتمقي )اذا كاف مدركا
 .عف الكعي أك االدراؾ أك نائبو أك ممثمو القانكني" "المتبرع، كالمتمقي ما لـ يكف غائبا

                                                           
 .104ص د. أحمد شكقي عمر أبكخطكه، مرجع سابؽ، (1)
 (.13، الفمسطيني، بشأف تنظيـ نقؿ كزراعة األعضاء البشرية، المادة )2017لسنة  (6)قرار بقانكف رقـ  (2)
 .1/3( الفقرة 3المادة ) كتعديالتو، االردني، 1977( لسنة 23قانكف االنتفاع بأعضاء جسـ االنساف رقـ ) (3)
 .(7)، المصرم، بشأف تنظيـ زرع األعضاء البشرية، المادة 2010( لسنة (5قانكف رقـ  (4)
تشكؿ المجنة الثالثية بقرار مف المجنة العميا لزرع األعضاء البشرية لجنة " (13، المصرم، المادة )2010لسنة ( 5قانكف رقـ ) (5)

 .مرخص ليا بالزرع ..."طبية ثالثية في كؿ منشأة طبية 



22 
 

 1967يكنيك  26(، الصادر بتاريخ 458( مف القانكف االيطالي رقـ )4ىذا كقد نصت المادة )
 لضركرة، ال يمكف زرع كمية مستأصمة قانكنان بيف االحياء عمى أنو فيما عدا حالة اكالخاص بزرع الكمية 

 .(1)لمريض معيف اال بعد الحصكؿ عمى مكافقتو

كمع ذلؾ ذىب البعض الى االستغناء عف رضاء المريض في  حالة كجكد معطي مناسب كككف حياة 
المريض في خطر حقيقي كككف أف عممية زرع العضك تيدؼ الى انقاذ حياة المريض كىك في حالة 

 .(2)كعضكية ال تسمح لو بمناقشة عممية الزرع أك عدميانفسية 

كلذلؾ في الحاالت التي ال تسمح لممريض بالتعبير عف رضائو في الكقت الذم تستدعي حالة التدخؿ 
 .(3)السريع، أك كاف ال يتمتع باألىمية الكاممة فإنو يعتبر برضاء ممثميو القانكنييف أك أىمو االقربيف

 يقع النقؿ عمى عضك أساسي )فردم( لمحياة أف ال: الفرع الثالث

ساسي الى كفاة المانح أك تعرضو لمخطر، أك اصابتو بضرر جسيـ، كال ستئصاؿ العضك األإ ميؤد
 يعتد حتى بعممو أك رضاه بتمؾ المخاطر.

كاالصؿ ىك عدـ جكاز تصرؼ الشخص في سالمة جسمو كال يعتد رضائو عمى أم تصرؼ مف شأنو 
 .(4)كحماية ىذه السالمة أمر يقتضيو الصالح العاـ السالمة، كذلؾ لتعمقيا بالنظاـ العاـ،المساس بيذه 

يحكؿ دكف السير العادم كالطبيعي الحدل كظائؼ الجسـ ىك ماس بالحؽ في سالمة  تداءفكؿ اع
ىناؾ حؽ اجتماعي تتطمبيا الكظيفة االجتماعية،  الجسـ كيجرمو القانكف، فيك حؽ فردم كلكف أيضان 

                                                           

(1)
Legge 26 Giugno 1967, n.458 (Trapianto del  Rene Tra Persone Viventi), Art. (4) :”il trapianto del rene 

Leggittimamente prelevato e destinato ad un determinate paziente  non puo’ aver luogo senza il consenso di 

questo  o in assenza di uno stato di necessita’ ”. 

 
 .103أحمد شكقي أبك خطكة، مرجع سابؽ، ص(2)
 .30، ص1984مصر،  -المعارؼ باالسكندرية، االسكندريةمنصكر، المسؤكلية الطبية، منشأة  يفد.محمد حس (3)
 .176ص ميرة عايد الديات، مرجع سابؽ،س د. (4)
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 ىداران إكؿ اعتداء يمس سالمة الجسـ كينتقص مف االمكانيات التي تتطمبيا الكظيفة االجتماعية يعد ف
 .(1)لحقكؽ المجتمع

"يحظر استئصاؿ أم عضك :(، الفمسطيني، عمى أنو6( مف القرار بقانكف رقـ )19فقد نصت المادة )
مف شأف ذلؾ أف يترتب كاف اذا آخرفردم مف جسـ االنساف حتى بغرض زراعتو في جسـ انساف 
عمـ المانح بتمؾ بيـ، كال يعتد حتى عميو كفاة المانح، أك تعرضو لمخطر أك اصابتو بضرر جس

 المخاطر".

( في قانكف االنتفاع بأعضاء االنساف 1/الفقرةأ/4) أما المشرع االردني فقد بيف ذلؾ في نص المادة
لالطباء االختصاصييف في المستشقيات المعتمدة مف الكزير نقؿ العضك مف انساف حي -"أ:عمى أف 

أساسي لمحياة اذا كاف ىذا اف ال يقع النقؿ عمى عضك -1الى اخر بحاجة اليو كفقا لمشركط التالية:
 .المتبرع كلك كاف بمكافقتو" ةالنقؿ قد يؤدم لكفا

نما ىك في ذات الكقت حؽ لمفرد، خالصان  في الحياة كسالمة الجسـ، ليس حقان فالحؽ  لممجتمع  كا 
ىذا التنازؿ يعني  ألف لفرد عف عضك أساسي )فردم( مف جسمو،نازؿ اتيكاألصؿ أنو ال يجكز أف 

)مثؿ القمب(  مف جسـ المعطي "حيكيا "التنازؿ عف الحياة ذاتيا، كالطبيب الجراح الذم يستأصؿ عضكا
، كال يعتبر الكفاة مف ىذا االستئصاؿ ، النو تنجـ كمدنيان  يان لزرعو في جسـ اخر مريض، يسأؿ جنائ

 .(2)فاء الشرعية عف ىذ العمؿصال "رضا المعطي سببا
ع المصرم فمـ يذكر عضك أساسي لمحياة، أك عضك فردم، بؿ اشترط عدـ تعرض حياة أما المشر 

عمى جسـ المتبرع  جسيمان   المتبرع لمخطر، فال يجكز نقؿ االعضاء التي يترتب عمى استئصاليا خطران 
 "....أك صحتو

.....كاال يككف مف شأف النقؿ (، المصرم عمى أف: "5رقـ ) (3)( مف القانكف2المادة )فقد نصت 
 . (4)"برع لخطر جسيـ عمى حياتو أك صحتوتعريض المت

                                                           
 .44-43ص د.أحمد شكقي عمر أبكخطكة، مرجع سابؽ، (1)
"دراسة في ضكء قانكف  حي: الضكابط القانكنية لمشركعية انتفاع االنساف بأعضاء جسـ انساف اخر ،نظاـ تكفيؽ المجالي(2)

مؤتو لمبحكث  ،2000لسنة  (23المعدؿ بقانكف رقـ ) 1977( لسنة 23دف رقـ )ر االنتفاع بأعضاء جسـ االنساف الصادر في اال
 .176ص ،2010، 6العدد ،25مج  كالدراسات،،
 (.2) ، المصرم، بشأف تنظيـ زرع األعضاء البشرية، المادة2010( لسنة 5قانكف رقـ ) (3)
 -القاىرة ، دار النيضة العربية،2010( لسنة 5شرح قانكف تنظيـ االعضاءالبشرية رقـ ) عادؿ الشياكم، كد.محمد الشياكم، (4)

 .19ص ،2012-2011، الطبعة االكلى مصر،
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اء كاالنسجة، كقانكف استئصاؿ كزراعة األعض بخصكص  (1)االيطالي لقد بحثنا في القانكف
األمكات، كقانكف نقؿ كزراعة الكمى بيف األحياء، فمـ نجد ذكر عضك حيكم أك فردم،  مفاالستئصاؿ 

م عمؿ يمس سالمة أ( تمنع 5أف المادة ) كجدنا ي المدني االيطال (2)كلكف بعد الرجكع الى القانكف
عف ذلؾ نتائج ال يمكف تداركيا أك  التكامؿ الجسدم اذا كاف ينجـ الحياة كالبدف لتعارضو مع مبدأ

لى المشرع المصرم منو الى مخالفة القكانيف كالنظاـ العاـ كاالداب العامة، كىذا النص ىك اقرب ا
 ع الفمسطيني أك االردني.المشر 

تيا في كثير مف النصكص نياصكدت عمى أكلقد حافظت الشريعة االسالمية عمى النفس البشرية، ك
لىقىٍد )): قكلو تعالى ،، كمف ىذه االدلة(3)كالسنة، اما داللة صريحة أك غير صريحةالشرعية مف القراف  كى

مىٰى كى  ـٍ عى ٍمنىاىي فىضَّ ـٍ ًمفى الطَّيِّبىاًت كى زىٍقنىاىي رى ـٍ ًفي اٍلبىرِّ كىاٍلبىٍحًر كى ٍمنىاىي مى حى ـى كى مىٍقنىا كىرٍَّمنىا بىًني آدى ًثيرو ًممٍَّف خى
 (4) ((تىٍفًضيالن 

ةه ))كقاؿ تعالى  اصى ـٍ خىصى لىٍك كىافى ًبًي ـٍ كى مىٰى أىنفيًسًي كفى عى ييٍؤًثري  (5) ((ۚ  كى

مىٰى بىًني ًإٍسرىاًئيؿى أىنَّوي مىف قىتىؿى نىٍفسنا ًبغىٍيًر نىٍفسو أىٍك فىسىادو ًفي اأٍلىٍرضً ))كقاؿ أيضا   ًمٍف أىٍجًؿ ذٰىًلؾى كىتىٍبنىا عى
ًميعنا  مىٍف أىٍحيىاىىا فىكىأىنَّمىا أىٍحيىا النَّاسى جى ًميعنا كى لىقىدٍ  ۚ  فىكىأىنَّمىا قىتىؿى النَّاسى جى ـٍ  كى اءىٍتيي اٍلبىيِّنىاًت ثيَـّ ًإفَّ بً  ريسيمينىا جى

)) كىًثيرنا مٍِّنييـ بىٍعدى ذٰىًلؾى ًفي اأٍلىٍرًض لىميٍسًرفيكفى
 (6) 

مثؿ المؤمنيف في تكادىـ كتراحميـ مثؿ الجسد إذا اشتكى منو كقاؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ"
 (7)"مىحعضك تداعى لو سائر الجسد بالسير كال

                                                           
(1)
Legge 1 aprile 1999, n.91 .       

    - Legge 2 dicembre 1973 , n.644.    
   -  Legge 26 Giugno 1967, n.458  
(2)  Codice civile italiano  16/Marzo, 1942 n.262(G.U. del 4\4\1942 n.79 ,aggionato del D.lgs. n. 38/2017) 

Art 5:” Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una dimenzione permanente 
della integrita’ fisca, o quando siano altrimenti contrari alla legge ,all’ ordine pubblico o al buon constume”. 

، مجمة عجماف لمدارسات كالبحكث،  معاصرة رؤية : تكفير األعضاء البشرية باستخداـ تقنية االستنساخ الجسدم ،حذيفة ديالك(3)
 .12ص ،2015، 2ع ،14 دمجم

 70سكرة االسراء، االية  (4)
 .9سكرة الحشر، االية  (5)
 .32سكرة المائدة، االية  (6)
دار  (،  تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي،2586مسمـ بف الحجاج النيسابكرم، صحيح مسمـ، باب تراحـ المؤمنيف، حديث رقـ ) (7)

 4/1999احياء التراث العربي، بيركت، 
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(" الضرر 25( " ال ضرر كال ضرار" ككذلؾ في المادة )9مادة ) كقد ركد في مجمة االحكاـ العدلية في
 ال يزاؿ بمثمو".

، كذلؾ مثؿ تنازؿ غير مشركع التصرؼ الذم يترتب عميو المساس بالحياة االنسانية ى ىذا يعتبركعم
الشخص عف قمبو، كليذا فإف المشكمة ال تثكر مف الناحية العممية اال بالنسبة لالعضاء المزدكجة في 

 .(1)االنساف مثؿ الكمى كالرئة ـجس

  

                                                           
 .20مرجع سابؽ، ص، د.حساـ الديف كامؿ االىكاني (1)
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 أف يككف التصرؼ بأالعضاء البشرية تبرعنا: الفرع الرابع 

مف القاعدة  ، انطالقان أك بدالن  أك ايجاران  كليس بيعان  مطمقةن  يجب أف يككف نقؿ االعضاء الشرية ىبةن 
 "عمى جسده ليس حقا )إف جسـ االنساف ال يقكـ بماؿ(، كالف حؽ االنساف القانكنية كالفقيية كالشرعية

 لممتاجرة، كىذا النبؿ كالكـر مخصص أساسان  "، يخرج مف دائرة التعامؿ، كال يجكز أف يككف محال"ماليا
 .(1)لعمؿ الخير كانقاذ حياة الناس كليس لممتاجرة

( أف التصرؼ في كؿ ما يتصؿ بجسـ االنساف كالدـ Savatierالفقو كعمى رأسو االستاذ سافاتيو)كيرل 
 "االستاذ سافاتيو أف جسـ االنساف ال يمكف أف يككف محال ر، كيقر االعضاء يجب أف يككف تبرعان أك 

 .(2)لمتجارة، كال يمكف أف تككف أعضائو محال لمبيع بالتجزئة، فالقيـ االنسانية تسمك عمى الماؿ

، 1967 يكنيك لسنة 26(، الصادر في 458كلقد أقر ذلؾ االتجاه التبرعي القانكف االيطالي رقـ)
( بضركرة ككف التصرؼ في الكمية 1كالخاص بنقؿ الكمية بيف األشخاص االحياء، فنصت المادة )

( مف نفس القانكف تنص عمى أف كؿ شرط بمنح المتنازؿ الحؽ في الحصكؿ عمى 6، أما المادة )مجانان 
 .(3)كال أثر لو عتبر باطالن يلحثو عمى التنازؿ عف الكمية، تعكيض مالي أك ام نكع اخر مف المزايا 

ىك ما يميؿ اليو طبع االنساف كيمكف  " مف مجمة االحكاـ العدلية الماؿ بأنو: (126المادة )كقد عرفت 
 .(4)كاف أك غير منقكؿ" ادخاره الى كقت الحاجة منقكالن 

ال يخرج عف  ءكؿ شي" :مف مشركع القانكف المدني الفمسطيني ما يمي (64المادة ) كما كرد فيك 
 .(5)لمحقكؽ المالية" ح أف يككف محالن صالتعامؿ بطبيعتو أك بحكـ القانكف ي

                                                           
 .163ص د.محمد مكسى خمؼ، مرجع سابؽ،(1)

.129-128د.حساـ الديف كامؿ االىكاني، مرجع سابؽ، ص  (2) 
(3)

 Legge 26, giugno 1967, n. 458 (Trapianto del rene  tra persone viventi).  

Art. 1   “In deroga al divieto di cui all'articolo 5 del codice, e’ ammesso disporre a titolo gratuito                   

del rene al fine del trapianto tra persone viventi….”.         

Art. 6. “Qualsiasi, pattuizione privata che prevede un compenso in denaro o  altra utilita’ in favore 

del donatore, per in durlo all’ atto di disposizione e destinazione ,e’ nulla e di nessun effetto”. 
، المادة االردف -ناشر دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، ال1999الطبعة االكلى، االصدار االكؿ  مجمة األحكاـ العدلية، (4)
 .16(، ص126)
 (.64) ، المادة2012( لسنة 4مشركع القانكف المدني الفمسطيني، رقـ ) (5)



27 
 

ىك كؿ عيف أك حؽ لو  : "مف القانكف المدني بأنو (53المادة) قد عرؼ المشرع االردني الماؿ فيك 
 .(1)قيمة مادية في التعامؿ"

اليبة تمميؾ ماؿ أك حؽ مالي -1( مف القانكف المدني االردني عمى أف :"557لقد جاء في المادة )
( مف مشركع القانكف المدني الفمسطيني، عمى 522حاؿ حياة المالؾ دكف عكض"، كفي المادة )الخر 

"اليبة عقد يمتـز بمقتضاه الكاىب حاؿ حياتو بنقؿ ممكية الماؿ المكىكب الى المكىكب لو دكف  :أف
 عكض.."

 مات اربعة ىي:ك لميبة مق، أف (2)كذكر االستاذ عبد الرازؽ السنيكرم

 أف اليبة عقد ما بيف األحياء. .1
 أف اليبة ترد عمى االمكاؿ كيقـك الكاىب بالتصرؼ بيا. .2
 نتفاء العكض.إ .3
 ة التبرع.ين .4

( مف مجمة 57، كحسب المادة )(3)لما يعطي كعقد التبرع ىك العقد الذم ال يأخذ فيو المتعاقد مقابالن 
 .(4)بالقبض" االحكاـ العدلية "ال يتـ التبرع اال

أنو ": ( عمى3بشأف نقؿ كزراعة األعضاء البشرية فنصت المادة ) (5)كعكدة الى المشرع الفمسطيني
 "يحظر بمكجب أحكاـ ىذا القانكف االتي:

 االعالف بأم كسيمة عف الحاجة لمتبرع لنقؿ األعضاء اال مف خالؿ المجنة. .1
االنساف بمقابؿ مادم، سكاء داخؿ البالد أك اجراء أم عممية تحكيؿ أك بيع أك شراء العضاء جسـ  .2

 .خارجيا"

 

                                                           
 (.2الصفحة  2645،رقـ 1976\8\1)الجريدة الرسمية، تاريخ (.53المادة ) ،1976( لسنة 43القانكف المدني االردني رقـ) (1)
، 1952 ،5جمصر،  -دار النيضة العربية، القاىرة ،الجديد د. عبد الرازؽ السنيكرم، الكسيط في شرح القانكف المدني (2)

 )مالحظة : تعتبر اليبة في كثير مف القكانيف تصرؼ في ارادة منفردة  كليس عقدا"(. .5ص
 .74، ص2002االردف،  -شر كالتكزيع،عمافالتصرؼ القانكني في االعضاء البشرية، دار الثقافة لمند.منذر الفضؿ،  (3)
 (.57) ،المادة13ص مرجع سابؽ، مجمة االحكاـ العدلية، (4)
 (.3، الفمسطيني، بشأف تنظيـ نقؿ كزراعة االعضاء البشرية، المادة )2017( لسنة 6قرار بقانكف رقـ ) (5)
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التبرع: تصرؼ قانكني يفيد مكافقة  :" (1)قانكف الفمسطينيال( مف نفس القرار ب1كقد عرفت المادة )
بعد كفاتو عمى أف ينقؿ منو عضك أك جزء منو أك  ان ياتو، أك األشخاص المخكليف قانكناالنساف حاؿ ح

 .نسيج بشرم أك أكثر الى انساف اخر حاؿ حياتو، أك يكصي بذلؾ بعد كفاتو بدكف عكض"

"مع : ( مف قانكف تنظيـ زرع األعضاء البشرية، عمى أنو4فنصت المادة ) ،أما المشرع المصرم
نقؿ أم عضك أك جزء مف عضك أك نسيج مف  ( مف ىذا القانكف ال يجكز2،3مراعاة احكاـ المادتيف )

 .(2)جسـ انساف حي لزراعتو في جسـ انساف اخر، اال اذا كاف ذلؾ عمى سبيؿ التبرع..."

كيستفاد مف النص أنو اليجكز نقؿ أم عضك أك جزء مف عضك أك نسيج مف جسـ انساف حي لزرعو 
 .(3)"في جسـ انساف اخر اال اذا كاف تبرعا

يجكز أف يتـ التبرع  "ال (، االردني عمى أف:23/ج( مف القانكف رقـ )4المادة )كىذا ما تضمنتو 
 بالعضك مقابؿ بدؿ مادم أك بقصد الربح".

يشكؿ   لمخالفتو النظاـ العاـعضاء الجسـ يعد باطالن أأم اتفاؽ يتضمف بيع عضك مف  و فإف  يكعم
كاالداب العامة، أما  ،قرار بقانكف( مف ال29ك 28جريمة يعاقب عمييا القانكف كما كرد في المادة )

المصاريؼ التي يحتاج الييا لتغطية نفقات عممية االستئصاؿ، أك تكقفو عف نشاطو بسبب استئصاؿ 
العضك منو ال يتعارض مع شرط التبرع كجائزة، كلكف بشرط اال يصؿ الى درجة االتجار باالعضاء 

 .(4)كبيعيا

يككف الدافع الى التنازؿ ىك الحب كالتضامف االنساني كالتراحـ كالتضحية  ف  أكعمى ىذا فيجب 
 .(5)كااليثار، كليس الربح أك المقابؿ المادم

 

                                                           
 (.1، الفمسطيني، المادة )2017( لسنة 6قرار بقانكف رقـ ) (1)
 (.4، المصرم، المادة )2010(  لسنة 5قانكف تنظيـ االعضاء البشرية رقـ ) (2)

.27ص رجع سابؽ،معادؿ الشياكم، كد.محمد الشياكم،   (3) 
- ر الثقافة لمنشر كالتكزيع، عمافؤكلية الجزائية الناشئة عف الخطأ الطبي، )دراسة مقارنة(، داسد.ماجد محمد الفي، الم (4)

 ( / منظمة الصحة العالمية.5المبدأ التكجييي) ":.انظر ايضا270ص، 2012االردف،
كمية الحقكؽ، الدراسات العميا، قسـ  جامعة المنصكرة، شركط مشركعية نقؿ األعضاء البشرية، بحث محمد الباز محمد الباز، (5)

 .22ص ،2011 ،يالقانكف الجنائ
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 االلتزاـ بالفتاكم الشرعية في نقؿ كزراعة األعضاء البشرية: الفرع الخامس

نكف يأخذ بيا كأساس مرة في سمطة االنساف عمى جسده، كالف القاآاف قكاعد الشريعة االسالمية قكاعد 
( االردني عمى 23، مف القانكف رقـ )1( الفقره أ/3، فقد جاء في نص المادة )(1)تشريعي في ىذا الشأف

االلتزاـ بالفتاكم الصادرة عف  -1يشترط في اجراء عمميات نقؿ االعضاء كزراعتيا ما يمي: -"أ أنو:
 .(2)"منيا بالمكت الدماغيمجمس االفتاء االردني بيذا الشأف كبخاصة فيما يتعمؽ 

حة لاللتزاـ بالفتاكم ي( الفمسطيني، فمـ نجد مادة كاضحة كصر 6رقـ ) (3)كلقد بحثنا في القرار بقانكف
ككذلؾ لـ  ،16/10/1994بقرار رئاسي بتاريخ  الذم تأسس الصادرة عف مجمس االفتاء الفمسطيني

فتاء المصرية بالفتاكم الصادرة عف دار اال( المصرم، بشأف االلتزاـ 5رقـ ) (4)نجد مادة في القانكف
 .(5)1895التي تأسست عاـ 

"يحظر  :( عمى أنو6ف القرار بقانكف رقـ )( م21كعكدة الى المشرع الفمسطيني، فقد نصت المادة )
نقؿ االعضاء التناسمية، أك نقؿ االعضاء الناقمة لمصفات الكراثية أك جزء منيا أك نسيج مف جسـ 

 .(6)"جسـ متكفى كزرعيا في جسـ انساف حي اخرانساف حي أك مف 

(، المصرم عمى أنو :"كيحظر زرع االعضاء أك اجزائيا 5رقـ ) ( مف القانكف2ككذلؾ نصت المادة )
 .(7)أك االنسجة أك الخاليا التناسمية مما يؤدم الى اختالط االنساب"

 مجمع الفقو االسالمي الدكلي:ىذه االراء مف قرار كالمشرع المصرم فقد اقتبس المشرع الفمسطيني 
رع الغدد ز  :اكالن " :كالمتعمؽ بزراعة االعضاء التناسمية: حيث قرر ما يمي 1990( لعاـ 8/6)57

في حمؿ كافراز الصفات الكراثية )الشيفرة الكراثية(  ة كالمبيضيف يستمرافالتناسيمة: بما أف الخصي
 ."محـر شرعا لممنقكؿ منو حتى بعد زرعيا في متمؽ جديد، فإف زرعيا

                                                           
 .163ص مرجع سابؽ، د.محمد مكسى خمؼ، (1)
 .1( الفقرة أ/3كتعديالتو االردني، المادة )1977( لسنة 23فاع بأعضاء جسـ االنساف، رقـ )قانكف االنت (2)
 ، الفمسطيني، بشأف تنظيـ نقؿ كزراعة األعضاء البشرية.2017( لسنة 6قرار بقانكف رقـ ) (3)
 ، المصرم بشأف تنظيـ زرع االعضاء البشرية.2010( لسنة 5قانكف رقـ ) (4)
 .1895تأسست سنة  -كيكيبيديا/ المكسكعة الحرة -دار االفتاء المصرية (5)
 .1921تأسست سنة  -كيكيبيديا/ المكسكعة الحرة -ةردنيدار االفتاء األ 
 . 1994تأسست سنة  -كيكيبيديا/ المكسكعة الحرة -ة فمسطينيدار االفتاء ال 
 (.21نقؿ كزراعة االعضاء البشرية، المادة ) ، الفمسطيني، بشأف تنظيـ2017( لسنة 6قرار بقانكف رقـ) (6)
 (.2المادة ) ، المصرم، بشأف تنظيـ زرع األعضاء البشرية،2010لسنة  (5قانكف رقـ ) (7)
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الكراثية زرع بعض أعضاء الجياز التناسمي التي ال تنقؿ الصفات : : زرع أعضاء الجياز التناسميان ثاني
 ية المبينة فيجائز لضركرة مشركعة ككفؽ الضكابط كالمعايير الشرع -ةظما عدا العكرات المغم –

 .(1)"( ليذا المجمع1/4)26القرار رقـ 

ة مف جنمنع استخداـ جينات اال "استئصاؿ الغدد التناسمية كالدماغ كايضاككذلؾ المشرع االيطالي منع 
/ 1 (91قانكف رقـ )مف  4 ،3( الفقرة 3اجؿ اىداؼ زراعة االعضاء، نجد ذلؾ في نص المادة )

 .(2)1999أبريؿ 

الضكابط القانكنية لممارسة العمؿ الطبي في مجاؿ نقؿ كزراعة االعضاء البشرية : المطمب الثاني
 االمكات الى االحياء.مف 

بعد التقدـ الطبي  اثر يكـ، كخصكصان  د عدد المرضى الذيف يحتاجكف الى زراعة االعضاء يكمان يزدا
اليائؿ في ىذا المجاؿ ىذا باالضافة الى ما تعانيو المجتمعات البشرية مف مشاكؿ كمتاعب صحية، 

، ككاف الحؿ "كمقمقة "كؿ ىذاه العكامؿ جعمت الحاجة كالضركر الى مزيد مف االعضاء البشرية ممحة
، ءلفناء كال تفيد المتكفي في شيكاالجثة مصيرىا التحمؿ  ف  أساس أىك التكجو الى جثث المكتى، عمى 

 .(3)كلف يؤثر فيو فيك فقد الحياة

إف عمميات نقؿ االعضاء مف جثث المكتى تثير العديد مف المشاكؿ، خاصة تمؾ التي تتعمؽ بتحديد 
المساس بالجثة مف أجؿ اجراء عمميات الزرع، كمدل حؽ االنساف في  زلحظة الكفاة، كمدل جكا

 .(4)منيا كحؽ اسرتو مف بعده التصرؼ في جثتو أك اجزاء

 لذلؾ سكؼ نبحث في ىذا المطمب تحقؽ المكت في الفرع االكؿ ككصية المتكفي في الفرع الثاني.

                                                           
، 3،ج 6)نشر في مجمة المجمع، العدد كالمتعمؽ بزراعة االعضاء التناسمية. 1990( لعاـ 8/6)57: قرار مجمع الفقو االسالمي الدكلي رقـ (1)

 (.1975، الصفحة 1990\3\20 بتاريخ
د.بمحاج العربي، احكاـ التجارب الطبية عمى االنساف في ضكء الشريعة كالقكانيف الطبية الحديثة )دراسة مقارنة(، :  انظر أيضان 

 .202ص ،2012 ،االردف -عماف دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،
(2(- Legge 1 aprile 1999, n. 91 “Disposizione…..”.   Art. 3 “3.E’ vietato il prelievo delle gonadi, e 

dell’ Encefalo. 
2. La manipolazione genetica degli embriani e’ vietato anche’ ai fini del trapianto di organo”. 

 
 .163ص مرجع سابؽ، د.محمد مكسى خمؼ، (3)
 .159ص ،مرجعسابق،د.احمد شكقي عمر أبكخطكة (4)
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 تحقؽ المكت. الفرع االكؿ:

 .ىكصية المتكف الفرع الثاني:

 

 تحقؽ المكت: كؿاأل الفرع 

تكمف الصعكبة في تحديد المقصكد باالنساف الحي ذاتو، إذا كاف مف المسمـ بو، أف الجنيف قبؿ بدء 
عممية الكالدة ال يصدؽ عميو كصؼ االنساف الحي، فال يعد القضاء عميو في بطف الحامؿ بو جريمة 

نو بالعكس يعتبر المكلكد في نظر القانكف انسانا حيا بمجرد كالدتو،  قتؿ، بو جريمة اجياض، كا 
بانفصالو عف جسـ الحامؿ بو، كالكاقع أف الفقو متفؽ عمى اف اعتراؼ القانكف بالحياة يبدأ بداية عممية 

تمتد لتشمؿ المكلكد في أثناء الكقت الذم تستغرفو الكالدة التماميا، بمعنى اف النصكص المجرمة لمقتؿ 
باكتماؿ نضجو كاستعداده لمخركج لمحياة عممية الكالدة ما داـ الجنيف قد استقؿ كانفصؿ عف كياف امو 

ميما تعسرت كالدتو، كأيا كاف الكقت الذم استغرقتو عممية كالدتو. ألنو يتأثر مباشرة بالمؤثرات 
 (1)الخارجية كأصبح قابال ألف يككف محال مباشرا الفعاؿ االعتداء شانو شأف أم إنساف

ب كشراع القانكف طكاسعة مف جيكد عمماء الة حيا مساثدك حمف  احتمت مسألة تعريؼ الكفاة، كالتأكد
 .(2)سالميةكفقياء الشريعة اال

"يشترط في  االردني عمى أنو: 1977( لسنة 23مف القانكف رقـ ) 1( الفقرة أ/3فقد نصت المادة )
 :يات نقؿ االعضاء كزراعتيا ما يميجراء عممإ

ا بالمكت يبيذا الشأف كبخاصة ما يتعمؽ من نيااللتزاـ بالفتاكم الصادرة عف مجمس االفتاء االرد .1
 .(3)"الدماغي

 

                                                           
االردف، -نجـ، الجرائـ الكاقعة عمى االشخاص، الدار العممية الدكلية، كدار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف محمد صبحيد. (1)

 .13، ص2002
د لحظة الكفاة )االنعاش يد.محمكد أحمد طو، االساليب الطبية المعاصرة كانعكاساتيا عمى المسؤكلية الجنائية لمطبيب، كتحد (2)

 .28ص ،2015مصر، –نصكرةالم اجراء التجارب الطبية(، دار الفكر كالقانكف، -نقؿ االعضاء البشرية–الصناعي 
 .1( الفقرة أ /3، المادة )كتعديالتو، االردني 1977( لسنة 23قانكف االنتفاع بأعضاء جسـ االنساف رقـ ) (3)

 .163د.محمد مكسى خمؼ، مرجع سابؽ، ص : انظر ايضان 
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تـ ي -"أ :كتعديالتو، االردني، عمى أف 1977ة ن( لس23رقـ ) (1)( مف القانكف9ىذا كقد نصت المادة )
، لغاية نقؿ األعضاء كزراعتيا، مف قبؿ لجنة تشكؿ في المستشفى التحقؽ مف حالة المكت الدماغي

ال عمى األقؿ عمى أف  االعضاء أك زراعتيا مف ثالثة أطباء في التخصصات التاليةالذم يتـ فيو نقؿ 
 يككف مف بينيـ الطبيب المنفذ لمعممية:

 _ اختصاصي امراض األعصاب كالدماغ.1
 اختصاصي جراحة األعصاب. -2
 اختصاصي تخدير. -3
كتعتبر ساعة  جماع كمعمالن بيذه الحالة كفؽ األصكؿ كيككف قرارىا باال تعد المجنة تقريرا مفصالن  -ب

 كفاة الشخص ىي ساعة تكقيع االعضاء عمى التقرير.
 يشارؾ في المجنة المذككرة في الفقرة أ مف ىذه المادة طبيب شرعي ينتدبو الكزير. -ج
جتماعاتيا في الحاالت التي تستكجب ذلؾ إتدعك المجنة المدعي العاـ المختص لممشاركة في  -د

 تتكصؿ اليو المجنة". مفصالن  كعميو أف يضع تقريران 
 ( أف نقؿ العضك مف ميت يشمؿ حالتيف:1/4)26: (2)قرار مجمع الفقو االسالمي الدكلي رقـ يفكقد ب

 .ال رجعة فيو طبيان  نيائيان  الحالة االكلى: مكت الدماغ بتعطؿ جميع كظائفو تعطالن "
 ."ال رجعة فيو طبيان  تامان  الثانية: تكقؼ القمب كالتنفس تكقفان  ةالحال

 "يعتبر شرعان  (، حيث نص القرار عمى أنو:05/2017)237 :(3)أما قرار مجمس االفتاء االردني رقـ
حدل إلمكفاة عند ذلؾ اذا تبينت فيو  الشخص قد مات كتترتب عميو جميع االحكاـ المقررة شرعان  أف  

 تيتيف:العالمتيف اآل
 ىذا التكقؼ ال رجعة فيو. كحكـ االطباء بأف  ، تامان  تكقفاأ  اذا تكقؼ قمبو كتنفسوأ  .1

                                                           
 (.9االردني، المادة رقـ ) ،كتعديالتو 1977( لسنة 23قانكف االنتفاع بأعضاء جسـ االنساف رقـ ) (1)
كاف  خر حيان آنساف إ، كالمتعمؽ بانتفاع االنساف بأعضاء جسـ ـ1988( لعاـ 1/4)26قرار مجمع الفقو االسالمي الدكلي رقـ:  (2)

 (.89،ص 1،ج 4د ، العد1988\2\11)نشر في مجمة المجمع بتاريخ اك ميتا.
ق( المكافؽ 1438/شعباف/27( تاكيد قرار سابؽ في الكفاة الدماغية بتاريخ )5/2017)237مجمس االفتاء االردني، قرار رقـ : (3)
 (.2017\5\30) نشر في الصفحة الرئيسية لمجمس االفتاء بتاريخ ـ(.24/05/2017)
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، كاخذ دماغو بالتحمؿ، كحكـ نيائيان  )جذع الدماغ( تعطالن  اذا تعطمت جميع كظائؼ دماغو .2
ال رجعة فيو، كال عبرة حينئذ بككف أعضاء الميت كالقمب  بأف ىذا التعطؿ   االطباء المختصكف الخبراءأ 

 عاش المركبة.بفعؿ اجيزة االن "لياآ اليزاؿ يعمؿ عمالن 
كفي ىذه الحالة )الثانية( يسكغ رفع أجيزة االنعاش المركبة عف الشخص، كال يحكـ االطباء بالمكت 

 في ىذه الحالة اال بعد أف يستكثقكا مف االمكر التالية:
 تكافر جميع شركط تشخيص مكت الدماغ. .1
 سباب االخرل لمغيبكبة.ستبعاد األإ .2
 غياب جميع منعكسات جذع الدماغ. .3
 لتنفس .أثبات كقؼ إل القياـ بجميع الفحكصات الالزمة طبيان  .4
 السككف الكيربائي في تخطيط الدماغ. .5
 جراء ام فحكصات طبية الزمة لمتأكد مف مكت الدماغ.إ .6
 فيو االمكانيات الالزمة ليذه الفحكصات. أف تتـ ىذه الفحكصات في مستشفى مؤىؿ، تتكافر .7

فإف الحكـ بمكت ، ، كاجتماعية  ، كاخالقية  ، كطبية  ، كقانكنية  ة  شرعيكنظرا لما ليذا المكضكع مف أىمية 
حد منيـ الدماغ يجب أف يتـ مف لجنة طبية مختصة، ال يقؿ عدد أعضائيا عف ثالثة، كاال يككف أل

أم عالقة تكرث شبية، كأف تقكـ المجنة بإعادة الفحكصات السابقة بعد فترة كافية مف الفحكصات 
 .نفان آكتماؿ جميع الشركط المذككرة إاالكلى، يقررىا االطباء المختصكف لمتاكد مف إثبات 

ترتبط  بتاريخ كتعتبر ساعة تكقيع المجنة الطبية المذككرة ىي ساعة كفاة الشخص في حؽ االمكر التي 
الكفاة، كيؤكد المجمس ضركرة اصدار قانكف لمعالجة ىذا االمر، لضماف تنفيذ الشركط الكاردة في ىذه 

 .(1)"تخاذ االجراءات القانكنية بحؽ المخالفيف لياا  الفتكل، ك 
ريـ المساس بيا جكقد أكد المشرع المصرم عمى احتراـ حياة االفراد كالحرص عمى الحفاظ عمييا كت

صكرة كانت، حيث يتمتع جسـ االنساف بحرمة، فالحؽ في حرمة الجسد مف أىـ الحقكؽ المقررة  بأية
حقو في الحياة كالعيش باماف كسالـ، كيقصد بالحؽ في حرمة الجسـ عدـ المساس  دلمشخص بع

                                                           
 .165حتى  163د.محمد مكسى خمؼ، مرجع سابؽ، ص ":انظر ايضا (1)

 (.9، كتعديالتو، االردني، المادة رقـ )1977( لسنة 23قانكف االنتفاع بأعضاء جسـ االنساف رقـ ) -
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بسالمة كامف جسد الشخص كقياـ جميع اعضائو بكظائفيا بصكرة طبيعية، لذلؾ ال يجكز استئصاؿ 
 .(1)مف كفاتو "خص اال بعد التأكد تماماعضك مف ش

 
ال يجكز نقؿ المصرم عمى أف: " 2010( لسنة 5رقـ ) (2)( مف قانكف14كىذا ما نصت عميو المادة )

تستحيؿ بعده  تاكيديان  أم عضك أك جزء مف عضك أك نسيج مف جسد ميت اال بعد ثبكت المكت ثبكتان 
جماع االراء مف لجنة ثالثية مف االطباء إعكدتو الى الحياة كيككف ذلؾ بمكجب قرار يصدر ب

جراحة القمب كاالكعية الدمكية،  كأمراض أجراحة المخ كاالعصاب،  كأالمتخصصيف في امراض 
بعد اف تجرم المجنة كالتخدير أك الرعاية المركزة، تختارىا المجنة العميا لزرع االعضاء البشرية، كذلؾ 

لممعايير الطبية التي تحددىا  طبقان  االختبارات االكمينيكية كالتاكيدية الالزمة لمتحقؽ مف ثبكت المكت،
المجنة العميا كيصدر بيا قرار مف كزير الصحة كلمجنة في سبيؿ اداء ميمتيا أف تستعيف بمف تراه مف 

أف يككف العضاء المجنة عالقة مباشرة بعممية االطباء المتخصصيف عمى سبيؿ االستشارة، كال يجكز 
 .زرع االعضاء أك االنسجة، أك بمسؤكلية رعاية أم مف المتمقيف المحتمميف"

ب التاكد مف المكت قبؿ استئصاؿ االعضاء أك االنسجة البشرية، كىذا ما جككذلؾ المشرع االيطالي أك 
الي، بشأف التصرؼ باستئصاؿ كزرع ، االيط1999( لسنة 91( مف قانكف رقـ )1نصت عميو المادة )
 .(3)األعضاء كاالنسجة

 
(، االيطالي، بشأف معايير 578، رقـ )1993/ديسمبر لسنة 29( مف قانكف 2كقد عرفت المادة )

 .(4)التأكد كشيادة الكفاة، بأف المكت يحدث عندما تتكقؼ جميع أعماؿ الدماغ بال رجعة

  

                                                           
.96-95ص  ،عادؿ الشياكم، كد.محمد الشياكم، مرجع سابؽ (1)
 (.14، المصرم، بشأف تنظيـ زرع االعضاء البشرية، المادة )2010( لسنة 5قانكف رقـ ) (2)

(3)
 Legge 1 aprile 1999, n. 91 “Disposizione…..”  Art. 1 “1. La presente Legge disciplina il prelievo di organi 

e di tessuti da soggetti di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 7661 , n. 578…” 
(4)

 - Legge 29 dicembre 1993, n. 578 “Norme per…..” Art.2: “La morte si identifica con la cessazione 

irreversibile di tutte le funzioni dell encefalo.” 
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( االيطالي، بشأف ضكابط استئصاؿ 644، رقـ )1975 ديسبمير لسنة 2( مف قانكف 3أما المادة )
ؼ انتاج اجزاء مف الميت بيدؼ الزراعة العالجية، كمعايير استئصاؿ الغدة النخامية مف الميت بيد

حاالت المذككرة في استثناء الب) ، عمى أنو يجب التأكد مف المكتجيعالمستخمصات لالستعماؿ ال
 كذلؾ بكاسطة: (1)(القانكف مف نفس( 4المادة )

 ظيكر تخطيط كيربائي لمقمب مستقيـ كمستمر عمى االقؿ لمدة عشركف دقيقة. .1
 التاكد مف عدـ كجكد تنفس طبيعي كبعد تكقيؼ اجيزة االنعاش الصناعي لمدة دقيقتيف. .2
 عدـ كجكد نشاط كيربائي لمدماغ طبيعي أك مسبب. .3

كد مف المكت كذلؾ في أنصت عمى الشركط الكاجب تكافرىا لمت (2)القانكف ذات( مف 4أما المادة )
االنعاش الصناعي مف حيث  تحتحاالت اشخاص يعانكف مف الضرر الدماغي البدائي كاالشخاص 

 :بػ  حالة الغيبكبة النيائية مصحكبة  -أ أكجبت كجكب الشركط التالية بنفس الكقت:

 انعداـ النشاط العضمي. (1
 ر عضالت الييكؿ العظمي، المرتبطة باعصاب الدماغ.انعداـ االنعكاسات الكتا (2
 انعداـ االنعكاس في أخمص القدـ. (3
 تكسع شكمي في حدقية العيف. (4

 ب: عدـ كجكد نشاط كيربائي لمدماغ طبيعي أك مسبب.

                                                           
(1)

legge 2 dicembre 1975, n. 644 “ disciplina…..”. Art. 3: “L’accertamento della morte deve essere effettuato, 

salvo i casi de cui all’articolo 4, mediante il rilievo cotinuo dell’ elettrocardiogramma protratto per non meno 

di venti minuti  primi e l’accertameuto di assenza di respirazione spontanea, dopo sospensione, per due 

minuti primi, di quella artificiale e di asseeza di attivita elettrica cerebrale, spontanea e provocata…”. 
 
(2)

-Legge 2 dicembre 1975, n. 644 “ Disciplina…..” Art.4: “Nei soggetti affetti da lesioni cerebrali primitivo c 

sottoposti a rianimazione presso enti ospedalieri od istituti univesitari, la morte si verifica quando in essi 

venga riscontrata la contemporanea presenza delle seguenti condizioni: 

 

A-Stato di coma profondo accompagnato da: 

a. atonia muscolre; 

b. Ariflessia tendinee dei muscoli scheletrici innervate dai nervi cranici; 

c. Indifferenze dei riflessi plantari; 

d. Midriasi paralitica alla assenza del riflesso corneale e del riflesso pupillare alle luce. 

2. Assenza direspirazione spantanea , dopo sospensione, per due minute primi, di quella artificiale. 
B- Assenza diattivita’ elettrica cerebrale spontanea e provocata. …”.                                                           
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،  (4المذككر في المادة ) مكتيطالي، نصت عمى أف التاكد مف الاال (1)( مف نفس القانكف5كالمادة )
طبيب اعصاب لو خبره ك انعاش  -ف طبيب عدلي كطبيب تخديرلجنة طبية مككنة م جب أف ينفذ مفي

 في التخطيط الكيربائي لمدماغ.

نقؿ االعضاء، أك جزء مف العضك أك النسيج مف الميت ال  كعكدة الى المشرع الفمسطيني فقد بيف أف  
 ال رجعة فيو الى الحياة. يقينيان  يككف اال بعد ثبكت المكت ثبكتان 

ال يجكز نقؿ عضك أك جزء .1" :(2)( الفمسطيني عمى أنو6مف القرار بقانكف رقـ ) 11نصت المادة فقد 
ثبكتان يقينيان تستحيؿ بعده عكدتو إلى الحياة،   المكتاال بعد ثبكت  ميت مف عضك أك نسيج مف جسد

 لمشركط التالية: كفقان  كذلؾ

في امراض جراحة المخ  (3)المتخصصيفصدكر قرار باجماع االراء مف لجنة ثالثية مف االطباء .أ 
 ة، كالتي تختارىا المجنة.ز كاالعصاب، أك جراحة القمب كاالكعية الدمكية كالتخدير، أك الرعاية المرك

دية الالزمة لمتحقؽ مف ثبكت المكت، طبقا لممعايير الطبية يكمينيكية كالتأكإجراء االختبارات اإل.ب 
 التي تحددىا المجنة.

الى قرار المجنة الثالثية  ستنادان إب العاـ أك احد مساعديو باثبات حالة الكفاة صدكر قرار مف النائ.ج 
 /أ( مف ىذه المادة.1المنصكص عمييا في الفقرة )

ال يجكز أف يككف ألعضاء المجنة عالقة مباشرة بعممية زرع األعضاء أك االنسجة أك بمسؤكلية .2
األطباء  مف تستعيف بمف تراه مناسبان رعاية أم مف المتمقيف المحتمميف، كيحؽ لمجنة أف 

 ."صيفصختالم

، الفمسطيني، بشأف تنظيـ نقؿ 2017( لسنة 6( مف القرار بقانكف رقـ )1ىذا كقد عرفت المادة )
طة الدماغ، كيشمؿ مكت جذع كزراعة األعضاء البشرية، "المكت الدماغي: التكقؼ الكامؿ لكافة أنش

 ".رادم بالكظائؼ الحيكيةالدماغ عمى التحكـ الإلتكقؼ قدرة ما ينتج عنو مغ الدما
                                                           

(1)
 Legge 2 dicembre 1975, n. 644 “ Disciplina…..” . Art 5: “l’accertamento della morte nei casi di cui all’ 

articolo precedente deve essere effettuato da colleggio medico compost da un medico legale, da un medico 

anestesista- riaminatore e da un medico neurologo esperto in elettroencefalografia….”. 

 
 (.11الفمسطيني، بشأف تنظيـ نقؿ كزراعة األعضاء البشرية، المادة ) ،2017( 6قرار بقانكف رقـ ) (2)
 المصرم، بشأف تنظيـ كزرع االعضاء البشرية. 2010( لسنو 5( مف قانكف رقـ )14يقابؿ نص المادة ) (3)
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الجراء عمميات استئصاؿ االعضاء أك االنسجة مف جثة الميت الى شخص حي ال بد مف التأكد  لذلؾ
مف الكفاة كتحديد لحظة الكفاة، كيعتبر ذا اىمية كبيرة في عمميات نقؿ كزراعة االعضاء البشرية، 

الكاجبات التي تفرض عمى لي الفاصؿ بيف الحياة كالمكت، كبالتاكتحديد لحظة الكفاة يكضح الخط 
الطبيب أف يبذؿ كؿ جيده النقاذه، كمعاكنتو بكافة الكسائؿ المختمفة مثؿ االنعاش الصناعي، أما منذ 
لحظة الكفاة فيككف الطبيب اماـ ميت، كىنا فقط يبدأ في التفكير في المساس بيذه الجثة لنقؿ جزء 

 .(1)ر حسب الضكابط القانكنيةمنيا الى شخص اخ

شريعات العربية كالغربية عمى التاكد التاـ مف المكت قبؿ استئصاؿ أم كيتضح مما سبؽ، حرص الت
نية كالطبية كالدينية كاالخالقية حتراـ المبادئ القانك إعضك أك جزء مف عضك أك نسيج كينبغي دائما 

مف بينيا استقاللية الشخص كالحفاظ عمى  ذات الصمة بعممية نقؿ كزراعة االعضاء البشرية كالتي
الشركط كالضكابط القانكنية  أسس الكرامة كاالدمية كمراعاة النظاـ كاالداب العامة التي تشكؿ جميعيا

 .(2)كالطبية لتحكـ الممارسات الطبية كالعممية الحديثة

 كصية المتكفى :الفرع الثاني

لحجب أم فكرة يكصي المتكفى قبؿ كفاتو بإمكانية أخذ عضك مف أعضائو أك التبرع بو، كىذا  ف  أكىك 
أخرل كالبيع بعد المكت، فال يككف ذلؾ اال بالكصية الخطية مف قبؿ المتكفى، أك بمكافقة كلي امره 

 .(3)أحد االبكيف إف كاف عمى قيد الحياة، أك الكلي الشرعي شرط أف يككف ذلؾ دكف مقابؿ

الكصية تصرؼ بالتركة االردني عمى أف: " (4)( في قانكف االحكاؿ الشخصية254كقد نصت المادة)
"يجكز لممكصي  ( مف ذات القانكف عمى أنو:258مضاؼ الى ما بعد مكت المكصي"، كالمادة )

 لدل جية رسمية". "كمسجال "عف الكصية كميا أك بعضيا عمى أف يككف الرجكع صريحاالرجكع 

                                                           
 .169د.حساـ الديف كامؿ االىكاني، مرجع سابؽ، ص (1)
 .427مرجع سابؽ، ص بكزينة، امحمدم منةآ .د (2)
 .165د.محمد مكسى خمؼ، مرجع سابؽ، ص (3)
) المنشكر في الجريدة الرسمية، رقـ (.258( كالمادة )254، االردني، المادة )2010( لعاـ 36قانكف االحكاؿ الشخصية رقـ ) (4)

 (.2010\10\17، تاريخ 5061
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، اما اليبة ال تنعقد بإرادة (1)ف يرجع فييا ما داـ حيان أصية بارادة المكصي المنفردة كيجكز لو كتنعقد الك 
الى مكت  ى حتمان خأف اثرىا ال يتراك  ،كاحدة مف الكاىب كال يجكز الرجكع عنيا اال في أحكاؿ معينة

 .(2)الكاىب

اباحة استئصاؿ االعضاء كاالنسجة البشرية مف جثة المتكفى عمى  يككف متفقان  الفقو كالتشريع يكادأ  إف  
فضؿ مف المساس بالجثة اال اف ألغرض زرعيا في انساف حي مريض يحتاج الييا، فحياة االنساف 

 .(3)عمى كصية مف قبؿ المتكفي حسب ارادتو ىذه االباحة ال تككف مطمقة فيي اما اف تككف بناءن 

شخص أف يكصي بكؿ جثتو أك بجزء منيا عضك أك نسيج لالغراض كليذا فإف أغمب القكانيف تجيز لم
، كلذلؾ اعتبر التصرؼ في (4)العممية أك الطبية، فاالنساف ىك صاحب الحؽ االكؿ في التصرؼ بجثتو

الجثة اك اجزاء منيا أعضاء أـ انسجة لتحقيؽ غرض انساني نبيؿ كىك شفاء مريض كانقاذ حياتو، 
 .(5)اـ اك االخالؽ العامةكال يخالؼ النظاـ الع بضكابط

لالطباء  " ، كتعديالتو عمى أف:1977( لسنة 23رقـ ) (6)( مف القانكف5فقد نصت المادة )
االختصاصييف في المستشفيات التي يكافؽ عمييا كزير الصحة نقؿ عضك مف جسـ انساف ميت الى 

 جسـ انساف اخر حي يككف بحاجة لذلؾ العضك في أم مف الحاالت التالية:

 .التكقيع كالتاريخ بصكرة قانكنيةباقرار خطي ثابت، اذا كاف المتكفى قد أكصى قبؿ كفاتو بالنقؿ  .1
اذا كافؽ أحد أبكم المتكفي في حالة كجكدىما عمى النقؿ أك كافؽ عميو الكلي الشرعي في حالة  .2

 عدـ كجكد االبكيف.
( ساعة بعد الكفاة عمى أف يتـ 24إذا كاف المتكفى مجيكؿ اليكية كلـ يطالب أحد بجثتو خالؿ ) .3

 ." كافقة المدعي العاـبمالنقؿ في ىذه الحالة 

                                                           
 .6، صمرجع سابؽ رم،د.عبد الرازؽ السنيك  (1)
 .74د.منذر الفضؿ، مرجع سابؽ، ص (2)
 .137د.حسني عكدة زعاؿ، مرجع سابؽ، ص (3)
 .185د.حساـ الديف كامؿ االىكاني، مرجع سابؽ، ص (4)
 .159د.أحمد شكقي عمر أبكخطكة، مرجع سابؽ، ص (5)
 (.5) كتعديالتو، االردني، المادة 1977(، لسنة 23قانكف االنتفاع بأعضاء جسـ االنساف، رقـ ) (6)
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يجكز " ، عمى أنو:2010( لسنة 5رقـ )(1)( مف القانكف8المشرع المصرم بيف ذلؾ في نص المادة )
لضركرة تقتضييا المحافظة عمى حياة إنساف حي أك عالجو مف مرض جسيـ أك استكماؿ نقص حيكم 

جزء مف عضك أك نسيج جسد إنساف ميت، كذلؾ فيما بيف  عضك أك فيوفي جسده، أف يزرع 
ية كرقة رسمية، أك أية مكثقة أك مثبتة في كصقبؿ كفاتو بالمصرييف إذا كاف الميت قد أكصى بذلؾ 

 .يذا القانكف"للالجراءات التي تحددىا الالئحة التفيذية  بذلؾ كفقان  اقر

فقد بينت المادة جكاز استئصاؿ عضك اك نسيج مف شخص متكفي الى انساف اخر حي في حالة 
 الضركرة كفقا لمشركط كالضكابط التالية:

 الجنسية. أف يككف المنقكؿ منو كالمنقكؿ اليو مصرم   .1
بذلؾ قبؿ مكتو، كتككف الكصية ثابتة بمكجب اقرار كتابي مكثؽ، أك اف يككف الميت قد أكصى  .2

 كاردة في كرقة رسمية.
 يالنسيج المكصى بو، كبيانات المكصالعضك أك  عفأف تتضمف الكصية البيانات الكافية  .3

 .(2)الشخصية، كتسجؿ رسميان 

 (:8ىناؾ مالحظتيف ىامتيف في نص المادة )

الزرع مصرييف كمف ثـ فال يجكز نقؿ عضك أك جزء أك نسيج مف اكال: كجكب أف يككف طرفي عممية 
كىذا أيضا ما نص عميو المشرع الفمسطيني في  .مصرم أكصى بو بعد كفاتو الى شخص غير مصرم  

 ( التي تشترط أف يتـ التبرع بيف األقارب مف الفمسطينيف.1-22المادة )

مدل جكاز نقؿ أعضاء جسـ مف يحكـ عميو ثانيا: خمك قانكف تنظيـ كزرع األعضاء البشرية مف بياف 
 .(3)باالعداـ، كمجيكلي الشخصية، كقتمى الحكادث

كالسؤاؿ ىنا: ماىك رأم المشرع الفمسطيني بإستئصاؿ عضك أك نسيج مف جثة لزراعتو في شخص 
 مريض حي، ىؿ يجكز ذلؾ؟ كىؿ يتطمب كصية مف المتكفي خالؿ حياتو، أك ىؿ تكفي مكافقة أقاربو؟

                                                           
 (.8، المصرم، المادة )2010( لسنة 5ة، رقـ )ـ زرع األعضاء البشرييقانكف تنظ (1)
 .55كد.محمد الشياكم، مرجع سابؽ، ص عادؿ الشياكم، (2)
 .58-56عادؿ الشياكم كد.محمد الشياكم، مرجع سابؽ، ص (3)
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بشأف تنظيـ  الفمسطيني 2017( لسنة 6كف رقـ )عف ىذه التساؤالت نعكد لمبحث في القرار بقان لإلجابة
 نقؿ كزراعة االعضاء البشرية.

( عمى أنو:" ال يجكز استئصاؿ أم عضك بشرم أك 6رقـ ) (1)( مف القرار بقانكف14فقد نصت المادة )
 .حياتو" نسيج مف جثة شخص متكفي، اذا عبر صراحة عف رفضو ذلؾ أثناء

ع الفمسطيني عف المشرع االردني كالمصرم بأنو سمح لمسمطات العامة باستئصاؿ ر حيث اختمؼ المش
عضك أك نسيج مف الجثة لزرعيا في جسد انساف حي اذا لـ يعبر المتكفى صراحة قبؿ كفاتو عف 

 .(2)برفض االستئصاؿ ارادتو

"أ. يجكز استئصاؿ أعضاء مف جثة ميت لـ  :( مف نفس القرار بقانكف تنص عمى أنو15أما المادة )
 .(3)عمى مكافقة خطية ممف يرثو مف أقاربو" ةيسبؽ الحصكؿ عمى مكافقتو حاؿ حياتو شريط

كىذه االجابة عف السؤاؿ الثاني حتى كاف لـ يكصي الشخص قبؿ كفاتو بالسماح باستئصاؿ عضك أك 
 أقاربو. نسيج منو بعد كفاتو فتكفي المكافقة الخطية لمف يرثو مف

 " :( نصت عمى أف6لقرار بقانكف رقـ )مف ذات ا 16كالمادة 

يتـ ادراج اسماء االشخاص االحياء المكافقيف عمى منح االعضاء بعد كفاتيـ في قاعدة بيانات  .1
 يتـ ادارتيا مف قبؿ المجنة. خاصة

 يمنح كؿ شخص بطاقة خاصة تعبر عف مكافقتو لنقؿ أعضائو. .2
مانح بعد كفاتو، حتى يتسنى لمفريؽ الطبي نقؿ االعضاء القابمة تتحقؽ المجنة مف بطاقة ال .3

 .(4)لمتبرع."
يمكف تقسيـ الحاالت التي تجيز استئصاؿ عضك أك نسيج مف جسد ميت حسب  ،كخالصة األمر

 :إلى حالتيفالنصكص القانكنية لممشرع الفمسطيني 

                                                           
 (.14، الفمسطيني، بشأف تنظيـ نقؿ كزراعة األعضاء البشرية، المادة )2017( لسنة 6قرار بقانكف رقـ ) (1)
 .206ص ،د.أحمد شكقي عمر أبكخطكة، مرجع سابؽ (2)
 (.15، الفمسطيني، بشأف تنظيـ نقؿ كزراعة األعضاء البشرية، المادة )2017( لسنة 6قرار بقانكف رقـ ) (3)
 (.16المادة ) ، الفمسطيني،2017( لسنة 6قرار بقانكف رقـ ) (4)
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باستئصاؿ عضك أك نسيج مف جثتو فتكفي : اذا لـ يكصي بالسماح خالؿ حياتو بالمكافقة األكلىالحالة 
 المكافقة الخطية لمكرثة االقارب.

ة: مكافقة الشخص قبؿ كفاتو)الكصية( باستئصاؿ عضك أك نسيج كتككف بادراج اسمو في نيالحالة الثا
 بيانات المجنة المسؤكلة كمنحو بطاقة خاصة.

منح االعضاء أك االنسجة مف بأما المشرع االيطالي فقد أكجب كتابة اقرار قبؿ المكت بارادتو الحرة 
( مف قانكف 4جثتو كاال اعتبر غير مانح كال يجكز االستئصاؿ منو ىذا ما نصت عميو المادة )

 .(1)(91رقـ ) 1999/ابريؿ 1
مح باستئصاؿ جزء مف الجثة بيدؼ ( يس235رقـ ) 1957/ابريؿ 3( مف قانكف 1ككذلؾ نص المادة )

 .(2)الزراعة العالجية اذا سمح الشخص بذلؾ قبؿ كفاتو

كبعد البحث في عدة تشريعات عربية كغربية بشأف نقؿ كزراعة االعضاء كاالنسجة البشرية كجدنا أف 
، بشأف نقؿ كزراعة 1976( لسنة 1181رقـ ) (3)تأثر بالقانكف الفرنسي الجزائرم مثالالمشرع 

الجزائرم المشيكرة المؤرخة  األعضاء البشرية، كىذه ترتكز عمى مركنة فتكل المجمس االسالمي االعمى
، كىذا ما يسميو رجاؿ أك ميتان  بشأف نقؿ كزراعة االعضاء في جسـ االنساف حيان  .20/04/1972في 

ستطيعكا  في احكاؿ الضركرة القياـ باستئصاؿ األطباء ي أف  المفترضة، كىي تعني القانكف بالمكافقة 
بعض أعضاء الميت أك أنسجتو )كالقرنية كالكمية(، دكف الحاجة لمكافقة خطية مف أىؿ المتكفى، أك 

 .(4)حياتو حاؿدكف انتظار الميمة القانكنية، اال اذا كاف الميت قد عبر عف رفضو لذلؾ 

نرل أف الشخص يستطيع أف يكصي بجثتو لالغراض العممية أك الطبية كىذه الكصية تعتبر  "كأخيرا
، ككذلؾ يستطيع أف يكصي بعدـ المساس بجثتو لالغراض العممية أك (5)مشركعة مف الناحية القانكنية

                                                           
(1) 

Legge 1 Aprile 1999 n. 91 “Disposizione in….” Art. 4 “1. ….., I cittadini sono tenuti dichiarare 

la propria libera volonta’  in ordine alla donazione  di organi e di tessuti del proprio corpo 

successivamente  alle morte. 2. I soggetti cui non  sia stata….sono considerati non donatori”. 

 
(2)

 Legge 3 Aprile 1957, n. 235.(G.U.n. 87 dell’11\4\1957). “ il  prelievo di ….” Art.1 “E’consentito 

il prelievo di parti del cadevere a scopo di trapianto terapeutico se il soggetto ne’ abbia dato 

autorizazzione”. 
(3) Loi n. 76-1181 du 22 decembre 1976 relative aux prelevements d’organes.)JORF du 23 
decembre 1976 Page 7363) ,Art (2). 

 .155-154، صد.بمحاج العربي، مرجع سابؽ (4)
 .184د.حساـ الديف كامؿ األىكاني، مرجع سابؽ، ص (5)
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الطبية كىذه أيضا مشركعة كقانكنية، ككذلؾ يجكز االنتفاع بأعضاء المكلكد الميت، كلكف بشرط 
 .(1)كافقة الكالديف أك الكلي الشرعي أك الكرثة األقرب فاألقربم

  

                                                           
( "يجكز االنتفاع 24نص المادة ) نقؿ كزراعة األعضاء البشرية، ـ، الفمسطيني، بشأف تنظي2017( لسنة 6قرار بقانكف رقـ) (1)

 بأعضاء مكلكد ميت بشرط مكافقة الكالديف أك الكلي الشرعي أك الكرثة االقرب فاالقرب".
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الضكابط الطبية لممارسة العمؿ الطبي في مجاؿ نقؿ كزراعة االعضاء البشرية بيف : المبحث الثاني
 األحياء كمف األمكات الى االحياء.

نجاح نقؿ كزراعة يقصد بالضكابط الطبية تمؾ التي تتعمؽ بصميـ االعماؿ الطبية كالتي تستيدؼ 
االعضاء كاالنسجة بما يضمف سالمة المتبرع كسالمة المتمقي، كيحكؿ دكف االتجار غير المشركع 

 .(1)باألعضاء كاالنسجة البشرية

كسكؼ نقسـ ىذا المبحث الى مطمبيف، في المطمب االكؿ سكؼ نتناكؿ الضكابط الطبية المكضكعية 
األعضاء البشرية، كفي المطمب الثاني سكؼ نعرض لممارسة العمؿ الطبي في مجاؿ نقؿ كزراعة 

 الضكابط األجرائية لممارسة العمؿ الطبي في مجاؿ نقؿ كزراعة األعضاء البشرية.

 الضكابط الطبية المكضكعية:  المطمب األكؿ

 .(2)ـ المصمحتيف كدرء أعظـ المفسدتيفكىي التي تيدؼ الى تحصيؿ أعظ

 ثالثة فركع:طمب الى كلذلؾ رأينا أف نقسـ ىذا الم

 الفرع االكؿ: الضكابط الطبية المكضكعية الخاصة بالمتبرع.

 الفرع الثاني: الضكابط الطبية المكضكعية الخاصة بالمتمقي.

 الفرع الثالث: الضكابط الطبية المكضكعية الخاصة بالمتبرع كالمتمقي.

 

 

 

 

 

                                                           
 .250د.محمكد أحمد طو، مرجع سابؽ، ص (1)
 .250د.محمكد أحمد طو، مرجع سابؽ، ص (2)
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 الضكابط الطبية المكضكعية الخاصة بالمتبرع: كؿاأل الفرع 

الطبيب اال ييتـ بالدرجة االكلى بانقاذ حياة المريض أك أف يعيد اليو القدرة عمى ممارسة يجب عمى 
أف يضع في اعتباره أنو  "كظيفتو االجتماعية كيغفؿ مصمحة كصحة المتبرع، كانما يتعيف عميو أكال

يتعامؿ مع شخص سميـ، فال يضعؼ أماـ سمطات الماؿ كالنفكذ  كيضحي بشخص فقير مف أجؿ 
انقاذ حياة انساف اخر غني، أك بشخص عادم مف أجؿ انقاذ حياة شخص ذك كضع اجتماعي أك 

 .(1)سياسي مرمكؽ

 "و: ( الفمسطيني، عمى أن6( مف القرار بقانكف رقـ)9فقد نصت المادة )

 : يشترط الجراء عمميات نقؿ االعضاء كاالنسجة التقيد بالكاجبات االتية .1
سالمة االعضاء أك االنسجة المراد نقميا مف اجراء جميع االختبارات الصحية الالزمة لضماف -ب

التاكد مف سالمة  -2" :نصت عمى 2( الفقرة 17كالمادة )شخص الخر مف االمراض المنتقمة" ، 
ه مف ام مرض معد، كمالئمة العضك البشرم أك ك ستئصالو كخمإاالنسيج المراد  العضك البشرم أك

 .(2)"النسيج المزمع زرعو لجسـ المتمقي، كتحرير تقرير يؤكد  سالمة العضك

لذلؾ عمى الطبيب اجراء الفحكصات الطبية بيدؼ التاكد مف سالمة المتبرع بصفة عامة، كقدرتو عمى 
منو، كمف صالحية العضك المراد نقمو، صالحية كاممة الداء  تحمؿ اجراء عممية استئصاؿ عضك

صالحيتو باالستمرار بأداء كظيفتو  كظيفتو العضكية ككذلؾ العضك المزدكج االخر في جسـ المتبرع
 .(3)العضكية بالجسـ

تأكد مف خمك المتبرع مف االمراض المنتقمة التي تيدد سالمة العضك الحيكم ككذلؾ عمى الطبيب ال
 .(4)التياب الكبد الكبائي، أك الدرف..()كأف يككف مصابا بااليدز، أك  قيكالمتم

                                                           
 .251د. محمكد أحمد طو، مرجع سابؽ، ص (1)
 17/ب كالمادة 1( الفقرة 9، الفمسطيني، بشأف تنظيـ نقؿ كزراعة األعضاء البشرية المادة )2017( لسنة 6قرار بقانكف رقـ ) (2)

 .2الفقرة 
 .251د.محمكد أحمد طو، مرجع سابؽ، ص (3)

(4) AIDS (HIV). Hepatitis B,C. Tuberculosis.  
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كىناؾ فحكصات طبية اخرل ركتينية تبيف سالمة كقدرة المتبرع عمى استئصاؿ عضك منو مثؿ عمؿ 
القمب كالرئتيف كعمؿ الكميتيف كفحكصات طبية ميمة اخرل، كؿ ىذه الفحكصات تككف بعد التأكد مف 

 النسيج المراد استئصالو لعممية الزراعة بيف المتبرع كالمتمقي.سالمة العضك أك 

نقؿ العضك ال يككف اال لضركرة تقتضييا المحافظة عمى حياة المريض كعدـ كجكد بديؿ اخر، كلكف 
بشرط ضماف نقؿ العضك باماف، كبما يتناسب مع صحة المتبرع بالدرجة االكلى، كىذا ما نصت عميو 

يحظر نقؿ عضك مف جسـ انساف حي " (، الفمسطيني، عمى أف:6قانكف رقـ)( مف القرار ب18المادة)
الى اخر اال لضركرة تقتضييا المحافظة عمى حياة المتمقي أك استعادة كظيفة مف كظائؼ أعضائو 

 االساسية شريطة:

 عدـ كجكد بديؿ مناسب يحقؽ اليدؼ مف عممية النقؿ. .1
 .(1)"المانح بالدرجة االكلىضماف نقؿ العضك بأماف، كبما يتناسب مع صحة  .2

فقد بيف بعض الضكابط الطبية  ،االردني (23رقـ )أما قانكف االنتفاع باعضاء جسـ االنساف 
يشترط  في اجراء عمميات نقؿ االعضاء  -عمى أنو:"أ 3( الفقرة أ/3المكضكعية في نص المادة )

 كزراعتيا ما يمي: 

الالزمة ليذه العمميات لمعرفة الحالة الصحية لكؿ مف اجراء جميع الفحكصات كالتحاليؿ المخبرية  -3
المتبرع كالمريض الذم سينتقؿ لو العضك في أف حالة المتبرع تسمح بذلؾ كما اف حالة المريض 

 .(2)تستدعي ذلؾ"

يصدر مجمس الكزراء بناء عمى تنسيب الكزير  -"ب:مف نفس المادة  3نصت الفقرة ب/ككذلؾ 
 التالية كيتـ نشرىا في الجريدة الرسمية: التعميمات المتعمقة بالمكر

 .(3)"الفحكصات كالتحاليؿ المخبرية الالزمة -3

 
                                                           

 (.18بشأف تنظيـ نقؿ كزراعة األعضاء البشرية، المادة ) ، الفمسطيني،2017( لسنة 6قرار بقانكف رقـ ) (1)
 .3( الفقرة أ/3كتعديالتو، االردني، المادة ) 1977( لسنة 23قانكف االنتفاع بأعضاء جسـ االنساف رقـ ) (2)
كزير  "الكزير:كتعديالتو االردني  1977( لسنة 23نتفاع بأعضاء جسـ اإلنساف رقـ )( مف قانكف اال1الكزير حسب المادة ) (3)

 الصحة".
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(، 453، رقـ )1967يكنيك  26( مف قانكف 3الضكابط الطبية المكضكعية كجدناىا في نص المادة )
 االيطالي، بشأف زراعة الكمى بيف األشخاص األحياء، حيث نصت المادة قياـ مدير المعيد بتككيف

مالئمة لجنة طبية مف معاكنيو مع مشاركة طبيب المانح المكثكؽ بو، لبياف حالة المتبرع الصحية ك 
 .(1)سريرم لزراعتيا في المريضمؤشر  االنسجة ككذلؾ كجكد

( نصت عمى أنو يجب عمى المعيد 644، رقـ )1975ديسيمبر  2( مف قانكف 14أما المادة )
شخاص المانحيف ألامطابقة كمالئمة لالصحي االعمى أف يحدد المعايير الكراثية كالبيكلكجية، كالطبية 

 .(2)شخاص المتمقيف لمزراعةكاأل

راعاة سالمة المتبرع بالدرجة االكلى كمف التشريعات الخاصة بنقؿ األعضاء التي أكدت عمى ضركرة م
التشريع االردني حيث تطمب تشكيؿ لجنة طبية مككنة مف ثالثة اطباء اخصائييف تقكـ بفحص المتبرع 

 .(3)عمى حياتو ككتابة تقرير يفيد أف نقؿ العضك منو ال يشكؿ خطران 

 و االردني عمى أنو:كتعديالت 1977لسنة (  23مف القانكف رقـ ) 2( الفقرة أ/4فقد نصت المادة )
لالطباء االختصاصييف في المستشفيات المعتمدة مف الكزير نقؿ العضك مف انساف حي الى اخر "

 بحاجة اليو كفقا لمشركط التالية:

ع لمتأكد مف أف نقؿ العضك مف ر أف تقكـ لجنة مؤلفة مف ثالثة أطباء اختصاصييف بفحص المتب -2
 .(4)"عمى حياتو، كتقديـ تقرير بذلؾ "جسمو ال يشكؿ خطرا

 

                                                           
(1) Legge 26 giugno 1967, n. 458 “Trapianto del reno tra persone viventi.”Art. 3 “…. L’idoneita’ 
del donatore anche sotto l’aspetto dall’ istocompatibilita’ nonche’ l’esistenza della indicazione 
clinica al trapianto nel paziante…” 
(2) Legge 7 dicembre 1975, n. 644 “Disciplina…” Art. 14 “……. Determinare gli standars genetici 
biologici e tecnici necessari per stabilire compatibilita’ fra soggetti donanti e soggetti riceventi il 
trapianto”. 

 .252د.محمكد أحمد طو، مرجع سابؽ، ص (3)
 .2( الفقرة أ/4كتعديالتو، االردني، المادة ) 1977( لسنة 23قانكف االنتفاع بأعضاء جسـ االنساف رقـ ) (4)
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المتبرع فاشترط عدـ تعريض أما الضكابط المكضكعية في التشريع المصرم التي تتعمؽ بصحة كحياة 
عمى  "جسيما "حياة المتبرع لمخطر، فال يجكز نقؿ االعضاء أك االنسجة اذا ترتب عمى ذلؾ خطرا

( مف قانكف تنظيـ زرع االعضاء البشرية، رقـ 2)، نجد ذلؾ في نص المادة (1)جسـ المتبرع أك صحتو
، المصرم، حيث نصت المادة عمى أنو:" ال يجكز نقؿ عضك أك جزء مف عضك أك 2010( لسنة 5)

نسيج مف جسـ انساف حي بقصد زرعو في جسـ انساف اخر اال لضركرة تقتضييا المحافظة عمى حياة 
لنقؿ ىك الكسيمة الكحيدة لمكاجية ىذه الضركرة المتمقي أك عالجو مف مرض جسيـ، كيشترط أف يككف ا

 كاال يككف مف شأف النقؿ تعريض المتبرع لخطر جسيـ عمى حياتو أك صحتو".

ترخيص ككذلؾ أكجب المشرع المصرم تشكيؿ لجنة طبية ثالثية في كؿ منشأة طبية حاصمة عمى 
التي تتـ بالمنشأة مف جسد  باجراء عمميات زرع األعضاء، تختص بالمكافقة عمى اجراء عمميات الزرع

انساف حي بعد أف تتأكد مف الشركط كالقكاعد المنصكص عمييا مف قانكف زرع األعضاء البشرية 
 .(2)كالالئحة كالقرارات المنفذة ليا

، المصرم، عمى أف :" تشكؿ بقرار مف المجنة 2010( لسنة 5( كالقانكف رقـ )13فقد نصت المادة)
ية لجنة طبية ثالثية في كؿ منشأة طبية مرخص ليا بالزرع، كذلؾ مف بيف العميا لزرع األعضاء البشر 

االطباء المتخصصيف، مف غير المالكيف أك المساىميف في ىذه المنشأة كالذيف ال تربطيـ بيا رابطة 
 "عمؿ أك صمة كظيفية، تختص دكف غيرىا بالمكافقة عمى اجراء عمميات زرع االعضاء البشرية طبقا

القانكف كالئحتو التنفيذية كالقرارات المنفذة لو، كال يجكز ألعضاء كص عمييا في ىذا لالحكاـ المنص
 .(3)"المجنة أف يشترككا في اجراء عمميات الزرع أك تكلي الرعاية الالحقة ألم مف المتمقيف بالمنشأة

كاالردني، لقد بحثنا حتى االف الضكابط الطبية المكضكعية في التشريع الفمسطيني، كالمصرم، 
 .(4)كااليطالي، كلكف يدكر السؤاؿ حكؿ ىؿ ىناؾ ضكابط طبية مكضكعية لممانح بعد الكفاة

                                                           
 .19عادؿ الشياكم، كد.محمد الشياكم، مرجع سابؽ، ص (1)
 .89عادؿ الشياكم، كد.محمد الشياكم، مرجع سابؽ، ص (2)
 (.13لمصرم، المادة )، ا2017( لسنة 5قانكف تنظيـ زرع األعضاء البشرية، رقـ ) (3)
 .253-252د.محمكد أحمد طو، مرجع سابؽ، ص (4)
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كاف استئصاؿ العضك أك النسيج مف المانح بعد الكفاة فيجب عمى جيب عف ىذا السؤاؿ أنو اذا نك 
 تبرع تطكعان  تكضيحيا فيك يتعامؿ مع جثة انساف نبيؿ ؿ االعتبارات كالضكابط السابؽغفالطبيب اال ي

 :(1)عمى الطبيب مراعاة امريفبعضك أك أكثر مف جسمو لصالح الغير بعد كفاتو لذلؾ يجب 

 كؿ: التأكد مف كفاة الشخص كفاة حقيقية أكيدة ال شبة فييا.األ 

 الكفاة حسب المشرع االيطالي

التاكد مف الكفاة (، التحقؽ في معايير 578رقـ ) 1993ديسيمبر  23( مف قانكف 1لقد نصت المادة )
 .(2)كشيادة الكفاة، عمى أف التحقؽ مف المكت يككف بتكقؼ جميع كظائؼ الدماغ بال رجعة

 الكفاة حسب المشرع الفمسطيني

بشأف تنظيـ نقؿ كزراعة األعضاء  2017( لسنة 6( مف القرار بقانكف رقـ )1) لقد عرفت المادة
أنشطة الدماغ، كيشمؿ مكت جذع الدماغ مما "التكقؼ الكامؿ لكافة  البشرية المكت الدماغي عمى أنو:

 ."ينتج عنو تكقؼ قدرة الدماغ التحكـ الالاردام بالكظائؼ الحيكية

و : " اليجكز نقؿ أم عضك أك جزء مف عضك ( مف ذات القرار بقانكف، نصت عمى أن  11أما المادة )
ستحيؿ بعد عكدتو الى الحياة، كذلؾ كفقا ت "ينيايق "أك نسيج مف جسد ميت اال بعد ثبكت المكت ثبكتا

 .(3)لمشركط التالية..."

 الكفاة حسب المشرع المصرم

، بشأف تنظيـ زرع األعضاء البشرية عمى 2010( لسنة 5( مف القانكف رقـ )14لقد نصت المادة )
مف جسد ميت إال بعد ثبكت المكت ثبكتان  أنو:" ال يجكز نقؿ أم عضك أك جزء مف عضك أك نسيج

بعد عكدتو الى الحياة، كيككف اثبات ذلؾ بمكجب قرار يصدر باجماع االراء مف لجنة  يقينيان تستحيؿ

                                                           
 .253-252د.محمكد أحمد طو، مرجع سابؽ، ص  (1)

(2) Legge 29 dicembre 1993, n. 578. “Norme per l’accertamento e la certificazione di morte” 
Art. 1: “La morte si identifica con La cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’Encefalo”. 

 (.11، الفمسطيني، بشأف تنظيـ نقؿ كزراعة األعضاء البشرية، المادة )2017( لسنة 6قرار بقانكف رقـ ) (3)
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جراحة القمب  كأثالثية مف االطباء المتخصصيف في امراض أك جراحة المخ كاألعصاب، أمراض 
 .(1).."المركزة كاألكعية الدمكية، كالتخدير أك الرعاية

فثبكت المكت يككف حسب المعايير الطبية التي تحددىا المجنة العميا كيصدر بيا قرار مف كزير 
الصحة، نرل أف المشرع المصرم لـ يذكر المكت الدماغي لمكفاة، بؿ تركت المعيار لمجنة الطبية، 

كؿ منشأة مرخص  قؽ الكفاة بصدكر قرار بإجماع االراء مف المجنة الثالثية المتشكمة فيحكبذلؾ تت
 .(2)ليا

 الكفاة حسب المشرع االردني

لقد أخذ المشرع االردني بمعيار المكت الدماغي، لغاية نقؿ االعضاء كزراعتيا، كما فعؿ نظيره المشرع 
، عمى أف : (3)( مف قانكف االنتفاع باعضاء جسـ االنساف9الفمسطيني، كىذا ما نصت عميو المادة )

لمكت الدماغي، لغاية نقؿ األعضاء كزراعتيا مف قبؿ لجنة تشكؿ في يتـ التحقؽ مف حالة ا -"أ
المستشفى الذم يتـ فيو نقؿ األعضاء أك زراعتيا مف ثالثة أطباء في التخصصات التالية عمى األقؿ 

 عمى أف ال يككف مف بينيـ الطبيب المنفذ لمعممية: 

 اختصاص امراض األعصاب كالدماغ. .1
 اختصاص جراحة األعصاب. .2
 اختصاص تخدير. .3

كتعتبر ساعة  "بيذه الحالة كفؽ االصكؿ كيككف قرارىا باالجماع كمعمال "تعد المجنة تقريرا مفصال -ب
 كفاة الشخص ىي ساعة تكقيع االعضاء عمى التقرير.

 يشارؾ في المجنة المذككرة في الفقرة أ مف ىذه المادة طبيب شرعي ينتدبو الكزير. -ج

                                                           
( مف القرار بقانكف 11(، تقابميا المادة )14، المصرم، بشأف تنظيـ زرع األعضاء البشرية، المادة)2010لسنة  (5)قانكف رقـ  (1)

، الفمسطيني، بشأف تنظيـ نقؿ كزراعة األعضاء البشرية، كلكف لـ يتكفؽ المشرع الفمسطيني بصياغة ىذه 2017( لسنة 6رقـ )
 المادة كما ذكرنا سابقا.

 .97مرجع سابؽ، ص، .محمد الشياكمعادؿ الشياكم، كد (2)
 (.9كتعديالتو، االردني، المادة ) 1977( لسنة 23قانكف االنتفاع بأعضاء جسـ االنساف رقـ ) (3)
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العاـ المختص لممشاركة في اجتماعاتيا في الحاالت التي تستكجب ذلؾ كعميو تدعك المجنة المدعي -د
 بما تتكصؿ اليو المجنة". "مفصال "أف يضع تقريرا

 الثاني: عدـ تشكيو الجثة

يحرص الطبيب في حالة قيامو باستئصاؿ عضك أك اكثر مف الجثة عمى عدـ تشكيو الجثة، كاف أف 
"كسر عظـ الميت  :(1)حرمة األحياء، لقكؿ الرسكؿ الكريـ يضع في اعتباره اف لممكتى حرمة شأف

، شأنو شأف االنساف الحي "ة جيدايمككسره حيا"، كما ينبغي عمى الطبيب أف يحسف اغالؽ مكاف العم
، كال يجكز االنتفاع بالجثة ككؿ، كيجب اعادتيا الى المسؤكليف عف الدفف الف اكراـ الميت دفنو، "تماما

 .(2)عدـ استئصاؿ غير العضك أك االعضاء محؿ الكصية مف الجثة "كيتعيف عميو أيضا
، (3)( مف قانكف االنتفاع باعضاء جسـ االنساف7كفي ىذا السياؽ نص المشرع االردني في المادة )

"  ال يجكز أف يؤدم نقؿ العضك في أية حالة مف الحاالت الى إحداث تشكيو ظاىر في الجثة :بقكلو 
 .المتكفى" يككف فييا انتياؾ لحرمة

تنظيـ نقؿ كزراعة األعضاء ، الفمسطيني، بشأف 2017( لسنة 6لـ نجد في القرار بقانكف رقـ )
، المصرم، بشأف تنظيـ زرع األعضاء البشرية، اية مادة 2010لسنة  5البشرية، كال في القانكف رقـ 

 تشكيو لمجثة. بأعضاء جسـ االنساف، االردني، تذكر عدـ عقانكف االنتفامف ( 7تطابؽ المادة)
عمى ضركرة  644، رقـ 1975ديسيمبر  2( مف قانكف 7فمقد نصت المادة ) ،أما المشرع االيطالي

الجثة في أحسف حاؿ بعد تجنب التشكيو في الجثة كعدـ استئصاؿ ما ليس ضركريا، كاعادة 
. (4)االستئصاؿ

 
                                                           

)الحافظ ابي الفيض، المداكم لعمؿ الجامع الصغير كشرح حديث شريؼ، ركاه ابف ماجة عف السيدة عائشة رضي اهلل عنيا. (1)
 (.23، ص 1996الخامس، الطبعة االكلى، مصر،  المناكم، دار الكتبي، الجزء

 .152: د.بمحاج العربي، مرجع سابؽ، ص"أيضا انظر  .254د.محمكد أحمد طو، مرجع سابؽ، ص  (2)
(.انظراٌضا":د.سمٌرةعاٌد7وتعدٌالته،االردنً،المادة)1977(،لسنة23قانوناالنتفاعباعضاءجسماالنسانرقم)  (3)

 .242مرجعسابق،صالدٌات،
(4) Legge 2 dicembre 1975, n. 644 “Disciplina…..”. Art. 7 “IL prelievo deve essese praticato in 
modo da evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie. Dopo il prelievo il cadavere deve essere 
ricomposto con massima cura”. 
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 الضكابط الطبية المكضكعية الخاصة بالمستفيد: الفرع الثاني

عمى الطبيب اال يقـك باستئصاؿ عضك مف انساف حي أك مف متكفى اال اذا كاف ييدؼ مف يتعيف 
ذلؾ عالج شخص اخر يعاني مف مرض خطير ييدد حياتو أك عمى االقؿ يعيؽ اداء دكره 

 .(1)االجتماعي
، المصرم، عمى أنو:"ال يجكز نقؿ أم 2010( لسنة 5( مف قانكف رقـ )2كىذا ما نصت عميو المادة )

اخر اال لضركرة  فبقصد زرعو في جسـ انساأك جزء مف عضك أك نسيج مف جسـ انساف حي  عضك
تقتضييا المحافظة عمى حياة المتمقي أك عالجو مف مرض جسيـ، كيشترط أف يككف النقؿ ىك الكسيمة 

 .(2)" الكحيدة لمكاجية ىذه الضركرة
 :(3)كمف ىذا النص نستنتج شرطيف لزراعة عضك أك نسيج لمتمقي

االكؿ: ضركرة المحافظة عمى حياة المتمقي أك عالجو مف مرض جسيـ كشرط لجكاز اجراء عممية 
 النقؿ.

الثاني: أف يككف النقؿ أك الزرع ىك الكسيمة الكحيدة النقاذ حياة المتمقي )المستفيد( كال تككف ىناؾ 
 طريقة اخرل الستمرار حياتو.

(، حيث 6رقـ ) (4)( مف القرار بقانكف 18دة )كىذا ما سار عميو المشرع الفمسطيني في نص الما
نصت عمى أنو:"يحظر نقؿ عضك مف جسـ إنساف حي الى اخر، اال لضركرة تقتضييا المحافظة عمى 

 استعادة كظيفة مف كظائؼ أعضائو االساسية شريطة:حياة المتمقي أك 
 عدـ كجكد بديؿ مناسب يحقؽ اليدؼ مف عممية النقؿ. .1
 .كبما يتناسب مع صحة المانح بالدرجة االكلى"ضماف نقؿ العضك باماف،  .2

 كقد بينت ىذه المادة ثالثة ضكابط لممتمقي:

 أف تككف ىناؾ ضركرة لممحافظة عمى حياتو. .1
 عدـ كجكد بديؿ عف عممية الزراعة. .2

                                                           
 .255د.محمكد أحمد طو، مرجع سابؽ، ص (1)
 (.2، المصرم، بشأف تنظيـ زرع األعضاء البشرية، المادة )2010( لسنة 5قانكف رقـ ) (2)
 .18عادؿ الشياكم، كد.محمد الشياكم، مرجع سابؽ، ص (3)
 (.18ة)، الفمسطيني، بشأف تنظيـ نقؿ كزراعة االعضاء البشرية، الماد2017( لسنة 6قرار بقانكف رقـ) (4)
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 .ل و امراض معدية أك مشاكؿ صحية أخر أف ينقؿ العضك باماف، بدكف أف يسبب ل .3

زراعة و( لنقؿ 91رقـ ) 1999ابريؿ  1نكف ( مف قا6ادة )اما المشرع االيطالي فقد نصت الم
االعضاء كاالنسجة يجب أف تككف حسب الضكابط القانكنية كيتـ تنفيذىا فقط بيدؼ الزراعة 

 .(1)العالجية

 "كاف أك ميتا "بشأف انتفاع االنساف بأعضاء جسـ انساف اخر حيا (2)كفي قرار مجمع الفقو االسالمي
بيف:" االنتفاع الذم ىك محؿ البحث، ىك استفادة دعت الييا ضركرة المستفيد الستمرار الحياة، اك 

المستفيد يتمتع بحياة المحافظة عمى كظيفة أساسية مف كظائؼ الجسـ كالبصر كنحكه، عمى أف يككف 
 ".محترمة شرعان 

صات الطبية الشاممة قبؿ نقؿ العضك الى المريض اجراء الفحك  "كذلؾ يجب عمى الطبيب أيضا
منقكؿ مف جسـ كعممية الزراعة كمالئمة العضك اللممريض لمتأكد مف قدرة جسمو قبكؿ العضك البشرم 

 .(3)المتبرع الى جسـ المتمقي

، عمى أنو يجب عمى 2لفقرة ( الفمسطيني في ا6رقـ ) (4)(  مف القرار بقانكف 17فقد نصت المادة)
ه مف أم مرض معد، ك العضك البشرم أك النسيج المراد استئصالو، كخمالتأكد مف سالمة  .2" :الطبيب

 أك النسيج المزمع زرعو لجسـ المتمقي كتحرير تقرير يؤكد فيو سالمة العضك".كمالئمة العضك البشرم 

 :يف مكضكعييف لسالمة كصحة المتمقييالمادة ضابطيف طبنجد في نص  ىذه 

 

                                                           
(1) Lege 1 aprile 1999,n.91. (Disposizone…..”. 
Art. 6: “I prelievi di organi e tessuti disciplinati alla presente legge somo effettuati esclusivamente 
a scopo di trapianto terapeutico.” 

كاف  "كالمتعمؽ بانتفاع االنساف بأعضاء جسـ انساف اخر حياـ،  1988( لعاـ 1/4)26مي الدكلي رقـ:قرار مجمع الفقو االسال (2)
 .204انظر ايضا :د.بمحاج العربي، مرجع سابؽ، ص   ."أك ميتا

(3)  http://en.wikipedia.org/wiki.HLA 

Histocompatibility: called Human Leukocyte Antigen. (HLA). تكافؽ النسيج البشرم   
 .2( الفقرة 17، الفمسطيني، بشأف تنظيـ نقؿ كزراعة األعضاء البشرية، المادة)2017( لسنة 6قرار بقانكف رقـ ) (4)

http://en.wikipedia.org/wiki.HLA
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 .(1)مرض معد  االكؿ: التأكد مف خمك العضك أك النسيج مف أم 

 الثاني: تكافؽ العضك أك النسيج مع جسـ المتمقي.

مف قانكف االنتفاع  3( أ/3بيف الضكابط الطبية المكضكعية لممتمقي في نص المادة)المشرع االردني 
 -3االعضاء كزراعتيا مايمي: يشترط في اجراء عمميات نقؿ  أ."، عمى أنو: (2)بأعضاء جسـ االنساف 

اجراء جميع الفحكصات كالتحاليؿ المخبرية الالزمة ليذه العمميات لمعرفة الحالة الصحية لكؿ مف 
أف حالة المريض  المتبرع كالمريض الذم  سينتقؿ لو العضك لمتأكد مف حالة المتبرع تسمح بذلؾ كما

 ."تستدعي ذلؾ

كالتاكد مف أف صحتو تسمح بزرع  ،الزمة لمعممية لممريضلذلؾ كجكب اجراء الفحكصات كالتحاليؿ ال
العضك أك النسيج لو، كخمكه مف االمراض التالية عمى سبيؿ المثاؿ: تشمع الكبد، كجكد بعض االكراـ 
الخبيثة، ىبكط القمب الشديد غير قابؿ لمتحسف كامراض اخرل تتعمؽ بنكع عممية زراعة العضك اك 

 .(3)النسيج

مف  1( الفقرة 15االيطالي بيف شرط أمف االعضاء كاالنسجة كمالئمتيا في نص المادة ) عاما المشر 
مف كاجب المراكز الصحية العامة عند ( حيث نصت المادة، عف انو 91رقـ ) 1999ابريؿ  1قانكف 

( 14اما المادة ) .(4)مف ىذه االنسجةأاالحتفاظ كتكزيع االنسجة كالمستأصمة صدكر شيادة لمالئمة ك 
ي طكد مف المالئمة بيف الشخص المعتأت ضركرة الجب، أك 644رقـ  1975ديسيمبر  2انكف ف قم

 .(5)كالشخص المتمقي لمزراعة

                                                           
 امراض معدية مثؿ:االيدز، التياب الكبد الكبائي، التدرف. (1)
 .3( الفقرة أ/3دني، المادة )كتعديالتو االر  1977( لسنة 23قانكف االنتفاع بأعضاء جسـ االنساف رقـ ) (2)
 .271د.ماجد محمكد الفي، مرجع سابؽ، ص (3)

(4)Legge 1 aprile 1999, n. 91 “Disposizione…”. Art. 15 “ 1. Le regioni, sentito il centro regionale o 
interegionali individuano le strutture sanitarie pubbliche aventi il compito di conservare e 
distribuire I tessuti prelevati, certificandone la idoneita’ e la sicurezza.” 
(5)Legge 2 dicembre 1975, n. 644 “Disciplina…”.  Art. 14 “….. stabilire la compatibilita’ fra 
soggetti donatori e soggetti ricevent il trapianto.” 
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نما يتعيف عمى كال يكتفي مما سبؽ لضماف نجاح عممية نقؿ كزراعة العضك أك النسيج لممريض ، كا 
جسـ المتبرع لمتاكد مف عدـ اصابة المريض )المتمقي( بمرض لالطبيب اجراء فحكصات طبية شاممة 

ما في نقؿ العضك في حالة اصابة صاحبو بمرض لمعدم مثؿ )االيدز، التياب الكبد الكبائي، الدرف(، 
معدم مف نقؿ العدكل الى المتمقي)المستفيد(، كمف ثـ تصبح اضرار عممية النقؿ اكبر بكثير مف 

 .(1)صكر أف ينجـ عف ذلؾ ىالؾ المستفيد بدؿ عالجوالمصمحة المرجكة فييا اذ يت

 )المشتركة(تبرع كالمستفيدمالضكابط الطبية المكضكعية الخاصة بال: الفرع الثالث

كالمستفيد( بكافة المخاطر كالمضاعفات المحتممة،  بتبصير طرفي العممية )المتبرعإف الطبيب ممـز 
بتبصير  "لمكشؼ عنيا، كذلؾ الطبيب ممـز ايضا "اضافيا "طر االستثنائية التي تتطمب جيداكالمخا

 .(2)المريض عف الكضع الصحي الذم سيؤدم اليو في حالة رفضو لمعممية كاالمتناع عف العالج

 وخطار المريض بحقيقة حالتو الصحية كاف الكسيمة الكحيدة النقاذ حياتإفيجب عمى الطبيب اف يقـك ب
اف يكضح لو مخاطر الجراحة كنتائجيا المحتممة كما يجب تكمف في القياـ بعممية زرع العضك، كيجب 

 "، كحتى يككف رضا المتمقي صحيحا(3)اف يعطيو فكرة مناسبة عف ظاىرة رفض الجسـ لمعضك الجديد
التي  ريشرح لو االخطافإنو يقع عمى عاتؽ الطبيب التزاـ بتبصير المستقبؿ حكؿ جميع المخاطر ك 

 .(4)التي يمكف الحصكؿ عمييا لفكائديتضمنيا كا

بكافة االخطار  "كينبغي أف يككف المتبرع عمى بينة مف نتائج المكافقة عمى االستئصاؿ كبصيرا
تعمؽ منيا بالنتائج المحتممة لالستئصاؿ سببيا عممية االستئصاؿ، سكاء ما المحتممة التي يمكف اف ت

 .(5)التي قد تؤثر عمى صحتو أك نفسيتو أك اسرتو أك مينتو

 

                                                           
 .256ص مرجع سابؽ،مكد أحمد طو، حد.م (1)
 .272د.ماجد محمد الفي، مرجع سابؽ، ص (2)
 .112، مرجع سابؽ، صاألىكاني د.حساـ الديف كامؿ (3)
 .111اشكاؽ زىدكر، مرجع سابؽ، ص (4)
 .433ة، مرجع سابؽ، صزيند.امنة امحمدم بك  (5)
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لذلؾ يجب عمى الطبيب أف يبصر المتبرع تبصران كامالن كشامالن بجميع المخاطر الجراحية التي 
يتحمميا مف أجؿ الجراحة نفسيا، كما يجب أف يبصره بجميع المخاطر التي قد تحدث في الحاؿ أك 

أف يقدر  المستقبؿ بعد عشرات السنيف، ككذلؾ احتماؿ نجاح عممية االستئصاؿ، حتى يستطيع المانح
 .(1)مدل المخاطر التي يتعرض ليا بالمقارنة بالفكائد التي قد تعكد عمى الغير )المستفيد(

، كيتحدد نطاؽ التبصير في أـ متعممان  كىذا االلتزاـ يقع عمى عاتؽ الطبيب سكاء أكاف المريض جاىالن 
 .(2)ماكؿ ما مف شأنو درء خطر متكقع أك التحسب لخطر محتمؿ أك حتى االحتياط لخطر 

فإف حؽ اإلنساف في الحياة كفي سالمة جسمو يقتضي عدـ المساس بو إال بعد الحصكؿ عمى الرضا، 
حتى كلك كاف المساس في سبيؿ العالج، كحتى يصح االعتداد بالرضا يجب أف يككف المريض 

 .(3)كالمانح متبصريف، كعمى حيطة تامة بكامؿ الحقائؽ كالمخاطر المحيطة باالستئصاؿ كالزراعة

ذا امتنع الطبيب عف تبصير طرفي العممية )المانح كالمستفيد( تترتب عميو المساءلة القانكنية، كىذا  كا 
، "كفي Canterbury v. Spenceما الحظناه في القرار األمريكي الصادر في القضية المعركفة ب 

% 1انية تقدر ب ىذه القضية، لـ يقـ الطبيب بتبصير مريضو البالغ تسعة عشر عامان بأف ىناؾ إمك
بحدكث الشمؿ جراء قيامو بالعممية، ككافؽ المريض عمى إجرائيا دكف أف يعمـ بيذه النسبة ككانت 

دعى المريض بأنو لك عمـ بيذه النسبة لما كافؽ عمى إجراء العممية، إالنتيجة أف أصيب بالشمؿ، بحيث 
عمى الرغـ مف أف الجراح ىك  كقررت المحكمة بأف المعمكمات الميمة ال يمكف إخفاؤىا عف المريض

 .(4)األقدر عمى المكازنة بيف المخاطر كالحسنات"

( 17كعكدة إلى المشرع الفمسطيني، نجد أنو اىتـ بالتبصير، كاإلعالـ كالتكضيح في نص المادة )
يجب عمى الطبيب المختص قبؿ إجراء عممية نقؿ أك ( عمى أنو: "6لقرار بقانكف رقـ )، في ا1الفقرة 
 عضك أك نسيج االلتزاـ باآلتي: زراعة 

                                                           
 .113د.حساـ الديف كامؿ األىكاني، مرجع سابؽ، ص(1)
د. عمر "محمد عكدة" عريقات، المسؤكلية المدنية لمصيدلي عف الخطأ الدكائي، "دراسة مقارنة في القانكف المدني كالفقو (2)

 . 179-178، ص 2016األردف، -اإلسالمي مع بعض التطبيقات القضائية"، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف
 .163د.سميرة عايد الديات، مرجع سابؽ، ص (3)
 .273د.ماجد محمد الفي، مرجع سابؽ، ص(4)
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أك لكليو أك كصيو باألخطار كالنتائج الطبية المؤكدة كالمحتممة  يالتكضيح كبالمغة المفيكمة لممتمق .1
لعممية الزرع، عمى أف يتـ التكقيع عمى نمكذج خاص بذلؾ". إضافة إلى ذلؾ اشترط المشرع 
الفمسطيني إخفاء المعمكمات الشخصية لممانح كالمستفيد عف بعضيما البعض، فقد نصت المادة 

ترط إلجراء عمميات نقؿ األعضاء كاألنسجة التقيد بالكاجبات . يش1/ق عمى أنو: " 1( الفقرة 9)
 اآلتية: ق. إخفاء المعمكمات الشخصية لممانح كالمتمقي عف بعضيما البعض". 

نجد في نص المادة السابقة أف المشرع الفمسطيني أكجب عمى الطبيب الجراح تبصير المتمقي 
 .(1)ي، كأف يكقع المتمقي عمى نمكذج خاص بذلؾ"باألخطار كالنتائج الطبية كبالمغة المفيكمة لممتمق

( لسنة 5( في القانكف رقـ )7أما المشرع المصرم فأكجب إعالـ المتبرع كالمتمقي، حيث نصت المادة )
" ال يجكز البدء في عممية النقؿ بقصد الزرع إال بعد إحاطة كؿ مف المتبرع :، عمى أنو 2010

( مف ىذا القانكف 13مجنة الثالثية المنصكص عمييا في المادة )بكاسط ال – "إذا كاف مدركا –كالمتمقي 
بطبيعة عممية النقؿ كالزرع كمخاطرىما المحتممة عمى المدل القريب أك البعيد كالحصكؿ عمى مكافقة 

بالنسبة  –المتبرع كالمتمقي، أك مكافقة نائبو أك ممثمو القانكني إذا كاف مف ناقصي األىمية أك عديميا 
بذلؾ يكقع  "(، كتحرر المجنة محضرا5مف المادة ) رة الثالثةكفقا لما نصت عميو الفق -ـ األلمخاليا 

 .(2)عف الكعي أك اإلدراؾ أك نائبو أك ممثمو القانكني" "عميو المتبرع، كالمتمقي ما لـ يكف غائبا

األعضاء أم أف المادة السابقة تكجب إعالـ المتبرع كالمتمقي بكؿ ما يحيط بعممية نقؿ كزرع 
 .(3)كتفصيالت كأمكر كمخاطر محتممة مف جراء تماـ ذلؾ، كعمى المجنة القانكنية إخبارىما بذلؾ

(، حيث يسمح 458كرقـ ) 1967يكنيك  26( لقانكف 2المشرع اإليطالي بيف ذلؾ في نص المادة )
كعمى معرفتو بحدكد بالتبرع بالكمى، إذا أتـ المتبرع السف القانكني كلو القدرة عمى اإلدراؾ كالتمييز 

 .(4)بذلؾ تضحيتو ئج التي يمكف أف تصيبو مف جراءعممية زرع الكمى بيف األحياء كعمى عمـ بالنتا

                                                           
 .1( الفقرة 17كاف مف األفضؿ عمى المشرع الفمسطيني أف يككف التبصير لممتمقي كالمتبرع، كليس فقط لممتمقي، في نص المادة ) (1)
 (.7، المصرم، بشأف تنظيـ زرع األعضاء البشرية، المادة )2010( لسنة 5قانكف رقـ ) (2)
 .50.محمد الشياكم، مرجع سابؽ، ص عادؿ الشياكم، ك د (3)

(4) Legge 26 Giugno 1967, n.458 “Trapianto….”  Art.2.” La donazione …, il donatore abbia 
raggiunto la maggior eta’, sia in possesso della capacita’ di intendere, e di volere, sia a 
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رع األعضاء كالنسيج البشرية أكجبت إعالـ ز لمنظمة الصحة العالمية بشأف  3ي كفي المبدأ التكجيي
إعالـ المتبرعيف األحياء بطريقة كاممة " كينبغي :المتبرعيف حيث بيف المبدأ كجكب إعالـ المتبرعيف 

ف يكمفيكمة بالمخاطر كالفكائد كالعكاقب المحتممة لمتبرع، كينبغي أف يككنكا ذكم أىمية قانكنية كقادر 
مبرر ال  كدكف الخضكع ألم تأثير أك إكراه عمى مكازنة المعمكمات كأف يتصرفكا بدافع مف رغبتيـ

 .(1)لو"

كزراعة األعضاء  العمؿ الطبي في مجاؿ نقؿ  الطبية اإلجرائية لممارسةالضكابط : المطمب الثاني
 البشرية

بعد أف بحثنا الضكابط الطبية المكضكعية في المطمب األكؿ كجب عمينا أف نبحث في ىذا المطمب 
 الثاني الضكابط الطبية اإلجرائية، كرأينا أف نقسـ ىذا المطمب إلى ثالثة فركع:

إجراء عمميات نقؿ كزراعة األعضاء البشرية إال داخؿ مراكز طبية متخصصة ال يجكز  –الفرع األكؿ 
 كمرخص ليا.

ال يجكز إجراء عمميات نقؿ كزراعة األعضاء البشرية إال بمكجب تقرير مف لجنة طبية  –الفرع الثاني 
 قضائية.

عف الفريؽ ضركرة أف يككف الفريؽ الطبي القائـ باستئصاؿ العضك البشرم مختمفا  –الفرع الثالث 
 الطبي الذم قرر االستئصاؿ.

إف ىذه الضكابط الطبية اإلجرائية تستيدؼ سالمة المتبرع كالمستفيد، كالحد مف ظاىرة االتجار 
باألعضاء البشرية، حيث تتمثؿ في ضركرة إجراء عمميات نقؿ األعضاء كحفظيا داخؿ مراكز طبية 

رار استئصاؿ العضك مف شخص حي أك متخصصة كمرخص ليا بذلؾ مف كزارة الصحة، كأف يتخذ ق

                                                                                                                                                                                

conoscenza dei limiti della terapia del trapianto del rene tra viventi e sia consapevole delle 
conseguenze personali che il suo sacrificio comporta”. 

ج البشرية، ، زرع األعضاء كالنس24/63A، 25/3/2010منظمة الصحة العالمية، جمعية الصحة العالمية الثالثة كالستيف.  (1)
 .10، ص 3جييي تقرير مف األمانة العامة المبدأ التك 
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ميت كزراعتو لدل مريض آخر بكاسطة لجنة طبية، كأخيران أف يككف الفريؽ الطبي الذم يقكـ 
 . (1)يقرر االستئصاؿ عضك غير الفريؽ الذمباستئصاؿ ال

ال يجكز إجراء عممية نقؿ كزراعة األعضاء البشرية إال داخؿ مراكز طبية متخصصة : الفرع ألكؿ
 ليا.كمرخص 

ف منظرا ألىمية نقؿ كزراعة األعضاء البشرية، كحساسيتيا فقد خصت التشريعات المختمفة ىذا النكع 
العمميات بتنظيـ خاص كذلؾ مف خالؿ تحديد المؤسسات الصحية التي ليا صالحية إجراء ىذا النكع 

المتبرعيف ككذلؾ منع مف العمميات، كذلؾ بغية ضماف احتراـ القكانيف كاألنظمة المتعمقة بحماية 
كىك ما اتجيت إليو  .(2)التصرفات غير المشركعة كاالتجار باألعضاء كاألنسجة البشرية كغيرىا

التشريعات العربية كخاصة الفمسطينية، كاألردنية، كالمصرية ككذلؾ التشريعات الغربية كخاصة 
ة كالتي تتحمؿ المسؤكلية ياإليطالية. ذلؾ أف المستشفيات ىي المكاف الطبيعي إلجراء ىذه العمم
 الجزائية كالمدنية في حالة مخالفتيا لمقكانيف كاألنظمة الخاصة بيذا الغرض.

 :رأم المشرع المصرم

( لسنة 5( مف القانكف رقـ )12لقد أقر المشرع المصرم ىذا الضابط الطبي اإلجرائي في نص المادة )
 بمزاكلة عمؿ زرع األعضاء كأجزائيايصدر الترخيص لممنشأة : "، حيث نصت المادة عمى أف2010

عمى مكافقة المجنة العميا لزرع األعضاء البشرية كيككف  "اءنكاألنسجة بقرار مف كزير الصحة ب
الترخيص لمدة عاـ تخضع فيو المنشأة لمرقابة كاإلشراؼ المستمريف في شأف ما تـ إجراؤه مف عمميات 

معايير الجكدة المقررة في ىذا الشأف كما يجب أف زرع األعضاء كأجزائيا كاألنسجة كمدل االلتزاـ ب
يتسـ بو تنظيـ عمميات التبرع كالزرع مف شفافية، فإذا ثبت تكافر االلتزاـ باالشتراطات كالمعايير المشار 
إلييا يككف تجديد الترخيص كؿ ثالث سنكات، كيككف إصدار الترخيص كتجديده مقابؿ رسـ تحدد 

أك تجديد لو. كيجب   كف فئاتو بما ال يجاكز عشريف ألؼ جنيو لكؿ ترخيصالالئحة التنفيذية ليذا القان

                                                           
 .207-206د. محمكد أحمد طو، مرجع سابؽ، ص(1)
 .108-107أشكاؽ زىدكر، مرجع سابؽ، ص(2)
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أف يتسـ تنظيـ كتنفيذ أنشطة التبرع كالزرع بالشفافية عمى النحك الذم تحدده الالئحة التنفيذية ليذا 
 .(1)القانكف

ي تقكـ فقد شممت ىذه المادة عمى مجمكعة مف الشركط التي يتعيف تكافرىا لمنح ترخيص ألية منشأة ك
 :(2)ستئصاؿ كزرع األعضاء البشرية كىيإبعمميات 

 أف يصدر الترخيص بقرار مف كزير الصحة بناء عمى مكافقة المجنة العميا لزرع األعضاء. -1
 تككف مدة الترخيص عاـ ميالدم. -2
شرافيا كيتعيف عمييا االلتزاـ بمعايير الجكدة كاالشتراطات  -3 تخضع المنشأة لرقابة المجنة العميا كا 

 الالزمة.
 يتـ تجديد الترخيص كؿ ثالث سنكات. -4

 رأم المشرع األردني:

لقد اشترط المشرع األردني ىذا الضابط الطبي اإلجرائي عمى أف يككف النقؿ كالزراعة في المستشفيات 
 المرخص ليا في المممكة األردنية الياشمية كتككف معتمدة مف كزارة الصحة.

ى أنو: "يشترط في إجراء عمميات نقؿ األعضاء كزراعتيا ما يمي: ، عم2( الفقرة أ/3فقد نصت المادة )
أف يتـ النقؿ في مستشفى تتكافر فيو الشركط كالمتطمبات الفنية الالزمة لنقؿ األعضاء كزراعتيا  -2

 مف قبؿ فريؽ مف األطباء كالفنييف كالمختصيف"

اء االختصاصييف في المستشفيات لألطب -أ" ات القانكف، نصت عمى أنو:( الفقرة أ مف ذ4أما المادة )
 المعتمدة مف الكزير نقؿ العضك مف إنساف حي إلى اخر بحاجة إليو كفقا لمشركط التالية ...".

الكزير: ىك كزير الصحة، كالمستشفى ىك أم مستشفى ":( مف ذات القانكف أف  1كقد أكضحت المادة )
 .(3)مرخص مف المممكة األردنية الياشمية"

 
                                                           

 (.12بشأف تنظيـ زرع األعضاء البشرية، المصرم، المادة ) 2010( لسنة 5قانكف رقـ )(1)
 .78عادؿ الشياكم، كد.محمد الشياكم، مرجع سابؽ، ص(2)
 (.1كتعديالتو، األردني، المادة ) 1977( لسنة 23اإلنساف رقـ )قانكف االنتفاع بأعضاء جسـ  (3)
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 الفمسطيني:رأم المشرع 

( مف القرار بقانكف، عمى 9لقد أكضح المشرع الفمسطيني الضابط الطبي اإلجرائي في نص المادة )
إجراء عمميات نقؿ  -كاألنسجة التقيد بالكاجبات اآلتية: أ ءيشترط إلجراء عمميات نقؿ األعضا-1أنو: "

 . (1)أك زراعتيا في المستشفيات كالمراكز المرخص ليا بذلؾ مف الكزارة" األعضاء

( الفقرة أ مف القرار بقانكف ىي كزارة الصحة كما بينت ذلؾ المادة 9) ةدماكالمقصكد بالكزارة في نص ال
 .(2)الكزارة: كزارة الصحة"" القانكف: س( مف نف1)

  "ف:( مف ذات القرار بقانكف عمى أ8كقد نصت المادة )

بترخيص المنشآت الخاصة بمزاكلة عمميات األعضاء كأجزائيا كاألنسجة، بناء  ان يصدر الكزير قرار   .1
 .(3)عمى مكافقة المجنة

 تككف مدة الترخيص لممنشآت الخاصة بمزاكلة عممبات زرع األعضاء لعاـ كاحد، قابمة لمتجديد. .2
األعضاء بمكجب تعميمات تصدر عف تحدد رسكـ ترخيص المنشآت الخاصة بمزاكلة عمميات زرع  .3

 الكزير ليذه الغاية".

 رأم المشرع اإليطالي:

( بشأف زراعة الكمى بيف أشخاص أحياء 458رقـ ) 1967يكنيك  26( مف قانكف 3لقد نصت المادة )
عمى كجكب إجراء االستئصاؿ كزراعة الكمى في مراكز زراعة األعضاء كالمعاىد الجامعية المالئمة 

ممية كالمستشفيات المصنفة بكجكد أطباء ذكم خبرة طبية كبيكلكجية، عمى أف تككف لألبحاث الع
مرخصة مف كزير الصحة كأخذ رأم المجمس الصحي األعمى كالمؤسسات الجامعية كالقسـ األكؿ 

 .(4)األعمى لمتثقيؼ العاـ"

                                                           
 ( الفقرة أ.9بشأف تنظيـ نقؿ كزراعة األعضاء البشرية، المادة ) ،، الفمسطيني2012( لسنة 6قرار بقانكف رقـ )( 1)
 (.1) بشأف تنظيـ نقؿ كزراعة األعضاء البشرية، المادة ،، الفمسطيني2012( لسنة 6قرار بقانكف رقـ ) (2)
( " المجنة: المجنة العميا لنقؿ كزراعة 1المادة ) ،، الفمسطيني2017( لسنة 6المقصكد بالمجنة حسب القرار بقانكف رقـ ) (3)

 األعضاء البشرية المنشأة بمكجب أحكـ ىذا القرار بقانكف".
(4) Legge 26 giugno 1967, n.458 “ Trapianto del rene tra persone viventi”. Art.3 “ il prelievo e il 

trapianto del rene possono essere effettuati in centri per I trapianti di organi, …, e devono essere 

autorizzati dal ministro…” 
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في  كجكب استئصاؿ األعضاء البشرية 1999( لسنة 91( مف قانكف رقـ )13كفي نص المادة )
( مف ذات 16أما المادة ) .(1)منشأة صحية تحتكم عمى أقساـ إنعاش كحسب قرار مف كزير الصحة

القانكف فأكضحت كجكب زراعة األعضاء البشرية في منشآت مناسبة لزراعة األعضاء كاألنسجة 
 .(2)البشرية كحسب قرار مف كزير الصحة كبمكافقة المجمس الصحي األعمى كالمركز الكطني لمزراعة

، فنصت عمى أف عمميات زراعة األعضاء 1975( لسنة 644( مف قانكف رقـ )10أما المادة )
البشرية يجب أف تككف فقط في المستشفيات كالمؤسسات الجامعية المرخص ليا مف كزير الصحة كبعد 

 .(3)الصحي األعمى لمجمسرة ااستشا

المصرم كالتشريع الفمسطيني  لمقارنة ىذا الضابط كخاصة التشريعاكىكذا اشترطت التشريعات 
كالتشريع األردني كالتشريع اإليطالي شركط منح الترخيص لممراكز الطبية لغرض نقؿ كزراعة األعضاء 
البشرية بعد التأكد مف مالئمة المكاف مف الكجية الصحية كتكافر اإلمكانات كالمعدات الالزمة كالفنييف 

ارة الصحة مانحة الترخيص سحب الترخيص في أم المتخصصيف كالمساعديف كالمشرفيف، كبأحقية كز 
 .(4)مف شركط الصالحية فترة إذا فقدت الجية المرخص ليا أيان 

ال يجكز إجراء عمميات نقؿ كزراعة األعضاء البشرية إال بمكجب تقرير مف لجنة طبية : الفرع الثاني
 .ةقضائي

منو، كصالحية المريض لتمقي العضك  كينبغي عدـ ترؾ قرار صالحية المتبرع الستئصاؿ عض
الغريب، كالتأكد مف أم عممية نقؿ العضك ىذا مف شأنو تحقيؽ أعظـ المصمحتيف كدرء أعظـ 
المفسدتيف لكؿ مف المتبرع كالمستفيد إلى الفحكصات التي يجرييا الطبيب المختص المعالج لممريض 

تشكيؿ لجنة  بلي، لذلؾ يجااء المخشية أف يقع منو خطأ في التشخيص، أك أف يضعؼ أماـ اإلغر 

                                                           
(1)

 Legge 1 aprile 1999, n.91 “ disposizione …”  Art.13 “1. Il Prelievo di organi e’ effettuato presso 

le strutture sanitarie accreditate di reparti di rianimazione ..”. 
(2)

 Art.16 “ 1… tra le strutture accreditate quelle idonee ad effettuare i trapianti di organi e di 

tessuti…”. 
(3)

 Legge 2 dicembre 1975, a. 644 “ disciplina …”  Art.10 “ le operazioni di trapianto deveno essere 

effettuate esclusivamente presso gli enti ospedalieri o gli istituti universitari che siano autorizzati 

dal ministro della sanita’ previo parere del consiglio superiore di Sanita’ ”. 
 .258، مرجع سابؽ، صد.محمكد أحمد طو(4)
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أف يضاؼ إلى  ؿطبية بقرار مف كزير الصحة مككنة مف ثالثة أطباء استشارييف متخصصيف كيفض
 .(1)ىذه المجنة الطبية عنصر قضائي يعينو كزير العدؿ حتى يتأكد مف تكافر الضكابط القانكنية

خاصة التشريع الفمسطيني، سكؼ نبحث بعض التشريعات المقارنة التي اشترطت ىذا الضابط ك 
 كالتشريع المصرم، كالتشريع األردني كأخيران التشريع اإليطالي. 

 التشريع الفمسطيني:

شترط المشرع الفمسطيني الضابط الطبي اإلجرائي بكجكد لجنة طبية كصدكر قرارىا باإلجماع في إلقد 
بشأف تنظيـ نقؿ كزراعة األعضاء ، 2017( لسنة 6، مف القرار بقانكف رقـ )1( الفقرة11نص المادة )

البشرية، حيث نصت المادة عمى أنو: " ال يجكز نقؿ عضك أك جزء مف عضك أك نسيج مف جسد 
 ميت إال بعد ثبكت المكت ثبكتا يقينيا تستحيؿ بعده عكدتو إلى الحياة كذلؾ كفقا لمشركط اآلتية:

المختصيف في أمراض جراحة المخ صدكر قرار بإجماع اآلراء مف لجنة ثالثية مف األطباء .أ 
 كاألعصاب، أك جراحة القمب كاألكعية الدمكية كالتخدير، أك الرعاية المركزة، كالتي تختارىا المجنة.

لممعايير الطبية  "إجراء االختبارات اإلكمينيكية كالتأكيدية الالزمة لمتحقؽ مف ثبكت المكت، طبقا.ب 
 التي تحددىا المجنة.

لعاـ أك أحد مساعديو بإثبات حالة الكفاة، استنادا إلى قرار المجنة الثالثية صدكر قرار مف النائب ا.ج 
 .(2)"/أ( مف ىذه المادة1المنصكص عمييا  في الفقرة )

 "، عمى أف: (3)( مف ذات القرار بقانكف25كنصت المادة )

 :(4)تشكؿ المجاف الفنية التالية بقرار مف المجنة -1
 لجنة التقييـ الطبي..أ 
 األعضاء.لحنة مانحي .ب 

                                                           
 .259د.محمكد أحمد طو، مرجع سابؽ، ص(1)
 ./أ 1( الفقرة 11، الفمسطيني، نص المادة )2017( لسنة 6قرار بقانكف رقـ ) (2)
 .(25، الفمسطيني، نص المادة )2017( لسنة 6)قرار بقانكف رقـ  (3)
( "المجنة: المجنة العميا لنقؿ 1حسب نص المادة ) الفمسطيني،، 2017( لسنة 6)المقصكد بالمجنة حسب القرار بقانكف رقـ  (4)

 كزراعة األعضاء البشرية، المنشأة بمكجب أحكاـ ىذا القرار بقانكف".
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 لجنة مستقبمي األعضاء..ج 
 لجنة مقدمي الرعاية الصحية..د 
 لجنة االخالقيات الطبية..ق 

( مف ىذه المادة، بمكجب تعميمات تصدر عف الكزير ليذه 1تحدد عمؿ المجاف الكاردة في الفقرة ) -2
 الغاية".

 التشريع المصرم:

( مف 13المجنة الطبية في نص المادة )كيف لقد اشترط المشرع المصرم الضابط الطبي االجرائي بتك
حيث خكؿ المجنة العميا لزرع  2010( لسنة 5قانكف تنظيـ زرع االعضاء البشرية المصرم رقـ )

صدار قرار بتشكيؿ لجنة طبية ثالثية في كؿ منشأة طبية حاصمة عمى ترخيص بإجراء إاالعضاء في 
 .(1)عمميات زرع االعضاء

المصرم عمى أف: "تشكؿ بقرار مف المجنة  2010( لسنة 5رقـ ) ( مف قانكف13قد نصت المادة )ف
العميا لزرع االعضاء البشرية لجنة طبية ثالثية في كؿ منشأة طبية مرخص ليا بالزرع، كذلؾ بيف 
االطباء المتخصصيف مف غير المالكيف أك المساىميف في ىذه المنشأة كالذيف ال تربطيـ بيا رابطة 

دكف غيرىا بالمكافقة عمى إجراء عمميات زرع األعضاء البشرية طبقا  عمؿ أك صمة كظيفية، تختص
 .(2)"لألحكاـ المنصكص عمييا في ىذا القانكف كالئحتو التنفيذية كالقرارات المنفذة لو

رص عمى الحفاظ ححتراـ حياة االفراد كالإ( مف ذات القانكف، اكد المشرع المصرم عمى 14اما المادة )
بيا بأية صكرة كانت، حيث يتمتع اإلنساف بحرمة، فالحؽ في حرمة الجسد مف عمييا كتحريـ المساس 

 .(3)أىـ الحقكؽ المقررة لمشخص بعد حقو في الحياة كالعيش في أماف

( مف قانكف 14كال يجكز استئصاؿ عضك مف شخص إال بعد التأكد تماما مف كفاتو، فنصت المادة )
ال يجكز نقؿ عضك أك جزء مف عضك أك نسيج مف جسد " تنظيـ زرع االعضاء البشرية عمى انو:

                                                           
 .89عادؿ الشياكم، ك د. محمد الشياكم، مرجع سابؽ، ص (1)
 .(13، المصرم، المادة )2010( لسنة 5قانكف تنظيـ زرع االعضاء البشرية، رقـ ) (2)
 .96-95ادؿ الشياكم، ك د. محمد الشياكم، مرجع سابؽ، صع (3)
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ستحيؿ بعده عكدتو الى الحياة، كيككف ذلؾ بمكجب قرار يصدر تميت اال بعد ثبكت المكت ثبكتان يقينيان 
 .(1)بإجماع اآلراء مف لجنة ثالثية مف االطباء......."

 التشريع األردني:

اخر بحاجة لمعضك،  إلىقؿ مف انساف حي اشترط المشرع األردني الضابط االجرائي في حالة الن
 ف:أ( عمى 23( مف قانكف االنتفاع بأعضاء جسـ االنساف رقـ )4بتككيف لجنة طبية في نص المادة )

نساف حي الى آخر إلألطباء االختصاصييف في المستشفيات المعتمدة مف الكزير نقؿ العضك مف  -أ"
 بحاجة اليو كفقا لمشركط التالية:

ف نقؿ العضك مف أطباء اختصاصييف بفحص المتبرع لمتأكد مف أنة مؤلفة مف ثالثة ف تقكـ لجأ_ 2
 .(2)"عمى حياتو، كتقديـ تقرير بذلؾ جسمو ال يشكؿ خطران 

ف لجنة طبية انساف اخر حي، فاشترط المشرع االردني تككي إلىأما في حالة النقؿ مف جسد ميت 
يتـ التحقؽ مف حالة المكت  -أ" :القانكف، عمى أف( مف ذات 9مادة )يو المخاصة، كىذا ما نصت ع

الدماغي، لغاية نقؿ االعضاء كزراعتيا، مف قبؿ لجنة تشكؿ في المستشفى الذم يتـ فيو نقؿ االعضاء 
اك زراعتيا مف ثالثة اطباء في التخصصات التالية عمى االقؿ عمى اف ال يككف مف بينيـ الطبيب 

 -المنفذ لمعممية:

 .العصاب كالدماغاختصاصي امراض ا .1
 .اختصاصي جراحة االعصاب .2
 .اختصاصي تخدير .3

كتعتبر ساعة  "تعد المجنة تقريرا مفصال بيذه الحالة كفؽ االصكؿ كيككف قرارىا باالجماع كمعمال -ب 
 .كفاة الشخص ىي ساعة تكقيع االعضاء عمى التقرير

  .شرعي ينتدبو الكزيريشارؾ في المجنة المذككرة في الفقرة )أ( مف ىذه المادة طبيب  -ج

                                                           
  . "(. تـ ذكر المادة سابقا14، المصرم، المادة )2010( لسنة 5قانكف تنظيـ زرع االعضاء البشرية، رقـ ) (1)
 .2( الفقرة أ/4كتعديالتو، االردني، المادة ) 1977( لسنة 23قانكف االنتفاع بأعضاء جسـ االنساف رقـ ) (2)
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تدعك المجنة المدعي العاـ المختص لممشاركة في اجتماعاتيا في الحاالت التي تستكجب ذلؾ   -د
 .(1)بما تتكصؿ اليو المجنة" "مفصال "كعميو اف يضع تقريرا

 التشريع االيطالي:

ككؿ المشرع االيطالي الى المعيد الكطني لزراعة االعضاء البشرية كضع المعايير كالمقاييس ألقد 
 6( الفقرة 8كالضكابط لحفظ كتكزيع كاستئصاؿ كنقؿ االعضاء البشرية كاالنسجة، فقد حددت المادة )

 ( بشأف التصرؼ باستئصاؿ كزراعة االعضاء كاالنسجة،91، رقـ )1999ابريؿ لسنة  1قانكف  مف
 .(2)االعماؿ التي يقـك بيا المعيد الكطني لزراعة االعضاء البشرية

بشأف ضكابط استئصاؿ اجزاء مف االمكات  (644، رقـ )1975ديسمبر  2( مف قانكف 5اما المادة )
مستخرج  النخامية مف االمكات بيدؼ انتاج بيدؼ الزراعة العالجية. كضكابط استئصاؿ الغدد

تككيف لجنة طبية لمتأكد مف المكت كذلؾ لغايات االستئصاؿ كالزراعة  لالستعماؿ العالجي. اشترطت
 : (3)عمى اف تتككف ىذه المجنة مف

 .طبيب شرعي .1
 انعاش.-  طبيب تخدير .2
 طبيب اعصاب خبير في التخطيط الكيربائي لمدماغ. .3
 يجب عمى المجنة اف تعطي قرارىا لمحظة الكفاة. .4

  

                                                           
 .( 9التو، االردني، المادة )كتعدي 1977( لسنة 23قانكف االنتفاع بأعضاء جسـ االنساف رقـ ) (1)

(2) Legge 1 aprile-1999, n.91 “Disposizione….”. 
Art. 8 : (6. “IL centro nazionale svolge le seguenti funzioni: a-m…”(. 
(3)Legge 2 dicembre. 1975, n. 644 “disciplina…..”.  Art.5; “L’accertamento della morte……… 
medico legale, da un medico anestesista- rianimatore e da un medico neurolgo esperto in elettro 
encefalografia………..”. 
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عف الفريؽ الذم  "الطبي القائـ باستئصاؿ العضك مختمفاضركرة اف يككف الفريؽ : الفرع الثالث 
 يقرر االستئصاؿ.

إلىدار مصمحة كحؽ المتبرع،  يدة كتفاديان حلم "لمحد مف االتجار باألعضاء البشرية كضمانا "كسعيا
يجب عدـ مشاركة أم طبيب كاف عضكا في المجنة الطبية التي قررت صالحية المتبرع كالمريض 
إلجراء عمميتي استئصاؿ كزرع العضك ضمف الفريؽ الطبي الذم يقكـ باستئصاؿ العضك. ككذلؾ 

تبرع عف الفريؽ الطبي ضركرة اختالؼ الفريؽ الطبي الذم يقكـ بعممية االستئصاؿ لمعضك محؿ ال
 .(1)الذم يقكـ بعممية زرع العضك في جسـ المريض كذلؾ لمغاية نفسيا

شمؿ يك  ،غير مشركعة كاالتجار فييا ةقيزع االعضاء البشرية بطر نصكر االتجار بالبشر ىك  مف ف  ا  ك 
 . (2)عمى استئصاؿ االعضاء، اك االنسجة البشرية اك جزء منيا

سطيني عمى انو ال يجكز ألعضاء المجنة التي تقرر ثبكت المكت اف يككف الفم مشرعكىذا ما اشترطو ال
ليا أم عالقة بعممية استئصاؿ أك زرع االعضاء أك االنسجة البشرية. كنرل ىذا الضابط في نص 

ف يككف ألعضاء المجنة عالقة أال يجكز  -2: "( عمى انو6رقـ ) (3)لمقرار بقانكف 2( الفقرة 11المادة )
بعممية زرع االعضاء اك االنسجة، اك مسؤكلية رعاية أم مف المتمقيف المحتمميف، كيحؽ لمجنة مباشرة 

 .اف تستعيف بمف تراه مناسبا مف االطباء المتخصصيف"

تقاع بأعضاء جسـ ( الفقرة أ لقانكف االن9ما اشترطو المشرع االردني في نص المادة ) كىك ايضان 
حالة المكت الدماغي لغاية نقؿ االعضاء كزراعتيا مف قبؿ لجنة  : "يتـ التحقؽ مففأ، عمى (4)االنساف

ك زراعتيا مف ثالثة اطباء في التخصصات التالية عمى أتشكؿ في المستشفى الذم يتـ نقؿ االعضاء 
 ".............-:االقؿ، عمى اف ال يككف مف بينيـ الطبيب المنفذ لمعممية

لألطباء االختصاصييف  -أ"ف: أمف ذات القانكف التي نصت عمى  2( الفقرة أ/4اما في نص المادة )
لمشركط  في المستشفيات المعتمدة مف الكزير نقؿ العضك مف انساف حي اخر الى اخر بحاجة اليو كفقان 

                                                           
 261د. محمكد أحمد طو، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .13-12، ص 2015مصر،  -المنصكرة ،دار الفكر كالقانكف تجار بالبشر،د. حاـز حسف الجمؿ، سياسة تحريـ كمالحقة اال (2)
 .2( الفقرة 11قؿ كزراعة االعضاء البشرية، المادة )ن، الفمسطيني بشأف تنظيـ 2017سنة ( ل6رار بقانكف رقـ )ق (3)
 ـ ذكر المادة سابقان.، ت( الفقرة أ9كتعديالتو، االردني، المادة ) 1977( لسنة 23قانكف االنتفاع بأعضاء جسـ االنساف رقـ ) (4)
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ف نقؿ أ  مف  اف تقكـ لجنة مؤلفة مف ثالثة اطباء اختصاصييف لفحص المتبرع لمتأكد -2  -التالية:
 . (1)"عمى حياتو كتقديـ تقرير بذلؾ العضك مف جسمو ال يشكؿ خطران 

، نرل اف المشرع االردني لـ يكضح كلـ يشترط عمى ىذه المجنة التي تفحص (2)عمى ىذا النص كتعميقان 
 سالمة المتبرع بأنو ال يجكز ليا أف تشترؾ في استئصاؿ العضك مف المتبرع أك زرع العضك لممتمقي.

ببياف الضابط الطبي االجرائي، بأنو يمتنع عمى جميع  "جدا "فقد كاف كاضحا مما المشرع المصر ا
. كذلؾ في نص المادة (3)أعضاء المجنة الثالثية االشتراؾ في عممية الزرع أك تكلي رعاية المريض

ا في ".... كال يجكز ألعضاء المجنة أف يشتركك  -، عمى أنو:2010( لسنة 5( مف قانكف رقـ )13)
 ".اجراء عمميات الزرع اك تكلي الرعاية الالحقة ألم مف المتمقيف بالمنشأة

ف يككف العضاء المجنة أجكز ي"...... كال  -نو:أ، عمى (4)( في نفس القانكف14ككذلؾ نص المادة )
 ."ك االنسجة، أك بمسؤكلية رعاية أم مف المتمقيف المحتمميفأعالقة مباشرة بعممية زرع االعضاء 

مف  يقينيان  كثبت المكت ثبكتان جسد ميت أم انو في حالة نقؿ عضك أك جزء مف عضك أك نسيج مف 
 .(5)ك رعاية أم مف المتمقيف المحتمميفأالمجنة الطبية الثالثية. اال يككف ليـ اية عالقة بعممية الزرع 

( لسنة 644رقـ )( مف قانكف 9كأخيرا نختـ ىذا الفرع بما نص عميو المشرع االيطالي في المادة )
عمى اف االطباء الذيف يقكمكف بعممية االستئصاؿ بأجزاء مف الجثة كمف ثـ االطباء الذيف  1975

 .(6)يقكمكف بالزراعة  يجب اف يككنكا غير االطباء الذيف يؤكدكف المكت

                                                           
 .2( الفقرة أ/4كتعديالتو االردني ، المادة ) 1977( لسنة 23قانكف االنتفاع باعضاء جسـ االنساف رقـ ) (1)
 كتعديالتو، االردني. 1977( لسنة 23انكف االنتفاع باعضاء جسـ االنساف رقـ )ق، مف 2( الفقرة أ/4نص المادة ) (2)
 .91شياكم، مرجع سابؽ، صعادؿ الشياكم، كد. محمد ال (3)
 (.14، المصرم ، بشأف تنظيـ زرع  االعضاء البشرية، المادة )2010( لسنة 5قانكف رقـ ) (4)
 .97عادؿ الشياكم، كد. محمد الشياكم، مرجع سابؽ، ص (5)

(6) Legge 2 dicembre 1975, n. 644. “Disciplina…..”.  Art. 9: “ I medici che effettuano il prelievo 
delle parti di cadavere ed successivo trapianto devono essere diversi da quelli che accertano la 
morte”. 
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ف االطباء الذيف أ. 1999( لسنة 91مف قانكف رقـ ) 1( الفقرة 18في نص المادة ) كجاء أيضان 
كف بعممية االستئصاؿ كاالطباء الذيف يقكمكف بعممية الزراعة يجب اف يككف غير االطباء الذيف يقكم

 . (1)يؤكدكف المكت

  

                                                           
(1) Legge 1 aprile 1999, n. 91 “Disposizione…..” Art. 18: “1.  I medici che effettuano i prelievi e I 
medici che effettuano i trapianti devono essere diversi da quelli che accertano la morte”. 
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 الفصؿ الثاني

_____________________________________________________________ 

 الحدكد القانكنية لمتصرؼ باألعضاء البشرية في مرحمة االنعاش

االخيػػرة نتيجػػة لمتقػػدـ فػػي العمػػـك البيكلكجيػػة كسػػيمة فنيػػة فػػي مجػػاؿ الجراحػػة كالطػػب  ظيػرت فػػي السػػنكات
ة تعيػػد لػػو تيػػدؼ الػػى حفػػظ حيػػاة المػػريض الػػذم يعػػاني مػػف مشػػاكؿ فػػي قمبػػو اك رئتيػػو بكسػػائؿ صػػناعي

 .(1)شاط القمب كالجياز التنفسي كىذه الكسيمة ىك جياز االنعاش الصناعينالحياة عف طريؽ اعادة 

تحديػد لحظػة الكفػاة مػف أىػـ المسػائؿ التػي تثػكر فػي مجػاؿ نقػؿ كزراعػة االعضػاء البشػرية مػف  كبما أف
، ذلػؾ أف إجػراء النقػؿ يسػتمـز التحقػؽ االكيػد مػف ك لغايػات تزكيػد بنػكؾ االعضػاءأاء االمكات الى االحي
كالمػكت. كبالتػالي ، كال يقؿ تحديد الكفاة اىمية عف تحديد الخط الفاصػؿ بػيف الحيػاة  "كقكع الكفاة ابتداء

تحديػػد الكاجبػػات الممقػػػاة عمػػى عػػػاتؽ الطبيػػب مػػف حيػػػث شػػيادة الكفػػػاة. كالمػػكت بحػػد ذاتػػػو لػػيس ظػػػاىرة 
 .(2)بيكلكجية فقط كانما لو ايضا جكانب قانكنية

التي تسػتخدـ لفتػرة مػا قػد  ،كيقصد باإلنعاش الصناعي مجمكعة مف الكسائؿ كاالجراءات الطبية المعقدة
جتيػاز إاك تساعده حتى يػتمكف مػف  ،لتحؿ محؿ الكظائؼ العضكية االساسية لممريضقصر تك أطكؿ ت

الحتمػػاؿ المػػكت اذا لػػـ تسػػتعمؿ ىػػذه  التػػي يكػػكف فييػػا المػػريض معرضػػان  ،الفتػػرة الحرجػػة خػػالؿ مرضػػو
، كمػػػف ثػػػـ اسػػػتعممت فػػػي 1950 ـالكسػػػائؿ. كقػػػد تػػػـ اسػػػتعماؿ ىػػػذه الكسػػػائؿ خػػػالؿ الحػػػرب الككريػػػة عػػػا

. ثـ انتشرت في (3)عمى المصابيف بالشمؿ الذم يصيب عضالت الجياز التنفسي 1952الدنمارؾ عاـ 
 . (4)مختمؼ دكؿ العالـ

بيػػذه  ventilator)كلكػػف مػػع كجػػكد االجيػػزة الحديثػػة كتكقػػؼ التػػنفس التمقػػائي، يمكػػف اف تقػػـك الكمامػػة)
اد بكاسػػطة ف يكاصػػؿ نشػػاطو كينػػبض نبضػػو المعتػػأالميمػػة كقػػد يتكقػػؼ القمػػب عػػف النػػبض كلكػػف يمكػػف 

                                                           
 .122د. حسني عكدة زغاؿ، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .159د. سميرة عايد الديات، مرجع سابؽ، ص  (2)

(3)Duchenne muscular dystrophy mutation gene at Xp 21, needs monitor respiratory function. 
 .122د. حسني عكدة زعاؿ، مرجع سابؽ، ص  (4)
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ك المؤقػت حسػب الحاجػة أـ ضربات القمػب الػدائـ نظم، كجياز (Defibrillator) تاجيزة مكقؼ الذبذبا
(Pace maker)(1). 

كذلػؾ بمػكت  حقيقيػان  كألىمية ىذا المكضػكع كلصػعكبتو حيػث تثػكر المشػكمة عنػدما يمػكت المػريض مكتػان 
خاليا مخو. بحيػث تنتيػي حياتػو االنسػانية الطبيعيػة، رغػـ تمتعػو بحيػاة عضػكية بفضػؿ اسػتخداـ أجيػزة 

 . (2)االنعاش الصناعي

جيػػزة االنعػػاش الصػػناعي؟ كمػػا ىػػك أكاالسػػئمة التػػي تثػػكر فػػي ىػػذا الفصػػؿ مػػا ىػػك حكػػـ الشػػخص تحػػت 
ـ في مرحمة االنعاش الصناعي؟ كلإلجابة عضاء الجسأالتكييؼ القانكني لالستيالء غير المشركع عمى 

 عف ىذه التساؤالت رأينا اف نقسـ الفصؿ الى مبحثيف. 

ة االستيالء غير المشركع عمػى سرادنتناكؿ في اكليما حكـ الشخص تحت االنعاش كنخصص ثانييما ل
 اعضاء الجسـ في مرحمة االنعاش.
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 ؿ : حكـ الشخص تحت االنعاشالمبحث األك

الخػػكض فػػي ىػػذا المكضػػكع ال بػػد مػػف بحػػث دكر االنعػػاش الصػػناعي، حيػػث اف التكييػػؼ القػػانكني قبػػؿ 
حسػػب دكر ذلػػؾ الجيػػاز الصػػناعي. فػػدكر ىػػذه االجيػػزة يختمػػؼ بحسػػب حالػػة المػػريض،  يبنػػى لمشػػخص

كىناؾ عدة حاالت يتعرض ليا المريض يمكف اف يثػكر فييػا التسػاؤؿ عمػا اذا كػاف االنسػاف فييػا يمكػف 
لػػو الحيػػاة أـ أف دكر ىػػذه االجيػػزة ال يكػػكف اال بقػػدر المحافظػػة عمػػى الحيػػاة العضػػكية لػػبعض اف تعػػكد 

 .(1)اجيزة الجسـ

السرعة في نقؿ العضك كىك حي، كيبقى العضك عمى  يكعمميات نقؿ كزراعة االعضاء البشرية تستدع
 . (2)ىذه الصكرة ما دامت الدكرة الدمكية عاممة نتيجة ربط المريض بأجيزة االنعاش الصناعي

ف الشػػػخص عنػػػد مػػػف االشػػػكاليات القانكنيػػػة كالطبيػػػة أل اجيػػػزة االنعػػػاش الصػػػناعي كثيػػػرن أسػػػتخداـ إكاثػػػار 
يف الحيػػاة كالمػكت كىػي مػػا تسػمى بفتػػرة االحتضػار كىػػي كضػعو فػي ىػػذا الجيػاز يكػػكف فػي مرحمػة مػػا بػ

 قبػؿتككف عندما يتكقؼ الجياز التنفسي عف طريؽ تكقؼ الرئتيف كتكقؼ الدكرة الدمكية بتكقػؼ القمػب ك 
نػػدما ي تمػػكت بعػػد تكقػػؼ عمػػؿ الجيػػاز التنفسػػي كالػػدكرة الدمكيػػة بػػدقائؽ، فعتػػخ كالمػػف تمػػكت خاليػػا الأ

مكت القمب كالرئتيف كقبػؿ مػكت الػدماغ كاف ىػذه الفتػرة لػيس ليػا أم  فيكضع الشخص خالؿ فترة ما بي
كزف في المجاؿ القانكني كخاصة في مجاؿ القانكف الجنائي، حيث اف القانكف ال يعػرؼ سػكل مػرحمتيف 
ىػػي مرحمػػة الحيػػاة التػػي احاطيػػا بحمايػػة خاصػػة عػػف طريػػؽ جػػرائـ االعتػػداء عمػػى االشػػخاص، كمرحمػػة 

 . (3)ية خاصةالمكت التي أكجد ليا حما

 يمر بيا االنساف: أف لذلؾ سكؼ نقسـ ىذا المبحث الى ثالثة مطالب حسب الحاالت التي يمكف

 تمت خاليا المخ. ـتكقؼ في قمبو كرئتيو عف العمؿ كلالمطمب االكؿ: تعرض االنساف ل

 المطمب الثاني: تعرض االنساف الى الغيبكبة العميقة )تكقؼ خاليا المخ(.
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ممحافظػػػة عمػػػى اعضػػػاء جسػػػـ لالمطمػػػب الثالػػػث: مػػػكت خاليػػػا المػػػخ ككضػػػع جيػػػاز االنعػػػاش الصػػػناعي 
 غرض االستفادة منيا. باالنساف 

 المطمب االكؿ: تعرض االنساف لتكقؼ في قمبو كرئتيو عف العمؿ كلـ تمت خاليا المخ.

 ف  أ، حيػث "كف سػريعاد تكقؼ عمؿ القمب كالرئتيف يجب اف يكنجيزة االنعاش الصناعي عأستخداـ إف إ
خاليا الدماغ اسرع  الخاليا التي تمكت اذا لػـ يصػميا االكسػجيف كالغػذاء. فيػي تمػكت فػي مػدة اقصػاىا 
اربع دقائؽ مف تكقؼ القمب كالرئتيف، بحيث ال يمكف بعد مكت ىذه الخاليا عػكدة الحيػاة الييػا حتػى لػك 

 . (1)استعممت اجيزة االنعاش الصناعي فيككف مكتيا ال رجعة فيو

لػػذلؾ فػػإف الشػػخص الػػذم ينػػبض قمبػػو كتتػػنفس رئتػػاه بكاسػػطة اجيػػزة االنعػػاش الصػػناعي يسػػمى بالميػػت 
. كفي ىذه الفتػرة الفاصػمة بػيف تكقػؼ القمػب كالػرئتيف عػف العمػؿ كبػيف عػدـ (2)الحي) المكت االكمينيكي(

اجيػػػزة االنعػػػاش  ، كمػػف ىنػػػا ال بػػػد مػػف ربػػػط ىػػػذا االنسػػاف بكافػػػةمػػكت خاليػػػا المػػػخ يعتبػػر االنسػػػاف حيػػػان 
 .(3)الصناعي حتى ال تمكت خاليا مخو اك أم جزء منيا

تمكت خاليػا المػخ حتػى كلػك كػاف القمػب  عندماا عتبار الشخص ميتن إا الى تجو العالـ بأجمعو تقريبن إكقد 
يستحيؿ عكدتيا الى الحياة كتنفس الشخص  واتت خاليا المخ بصكرة نيائية فانلـ تمت خالياه، فمتى م

 .(4)قمبو ليس اال مف ضركب الحياة الصناعيةاك نبض 

عي بسرعة، ألنو ممػـز بمكجػب طبيعػة ابذلؾ عمى الطبيب في ىذه المرحمة تركيب أجيزة االنعاش الصن
يتػػكافر لػػدييا الػػى الجيػػة التػػي  "عممػػو كاختصاصػػو ببػػذؿ العنايػػة الالزمػػة لعػػالج مريضػػو، أك تحكيمػػو فػػكرا

يػػة نتػػائج تحػػدث لمريضػػو، أطبػػاء مختصػػكف. فػػإذا قػػاـ الطبيػػب بيػػذه االجػػراءات ال يسػػأؿ عػػف أجيػػزة ك أ
 .(5)الطبيب ممـز ببذؿ عناية كليس بتحقيؽ نتيجة أف  ساس ذلؾ أك 
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كفػػي ىػػذه المرحمػػة يحظػػر عمػػى الطبيػػب اصػػدار شػػيادة كفػػاة كبالتػػالي استئصػػاؿ أم عضػػك مػػف اعضػػاء 
سػػرتو ذلػػؾ أف ىػػذا المػػريض مػػا زاؿ أأ تػػـ ذلػػؾ بمكافقػػة  كخػػرل كلػػأاالنسػػاف لغايػػات الزراعػػة اك ألم غايػػة 

 . (1)حيان 

 ( ككظائفو. brainعمينا اف نبيف باختصار مككنات دماغ االنساف ) ككاف لزامان 

 : (2)تككف دماغ االنساف مف المككنات التاليةي

كىػك مركػز ( cerebral hemispheres( كىك بدكره يتككف مف فصي المػخ )cerebrum: المخ )أكال
 الكظائؼ االدراكية كالحسية كالعقمية كالمغة.

( كيقػػع اسػػفؿ المػػخ مػػف الجيػػة الخمفيػػة لمػػدماغ ككظيفتػػو االساسػػية تػػكازف cerebellumثانيػػا: المخػػيخ )
 تسبب الكفاة.ال جسـ االنساف، حيث يقـك بالتنسيؽ كالتكقيت الدقيؽ لمحركة كازالة المخيخ بكاممو 

( كفيػػػو المراكػػػز العصػػبية العميػػػا كمراكػػػز التفكيػػػر كالػػػذاكرة كاالحسػػػاس brainstemثالثػػا: جػػػذع الػػػدماغ )
كالحركة كاالرادة، كفي جذع الدماغ ايضا المراكز العصبية االساسية لمحياة مثػؿ مراكػز التػنفس كالػتحكـ 

( pons( كالجسػػر )Midbrainفػػي القمػػب كالػػدكرة الدمكيػػة. كيتكػػكف جػػذع الػػدماغ مػػف الػػدماغ االكسػػط )
 .(3)(Medulla Oblongataالمستطيؿ )كالنخاع 

فػي جػذع الػدماغ تحديػدنا ك  لدكرة الدمكية مكجكدة فػي الػدماغ مراكز التنفس كالتحكـ في القمب كا أف  كبما 
(brainstem فإف اصابة دائمة ليذه المراكز تعني المكت. كلكف قػد تكػكف االصػابة مؤقتػة ك )ف اف يمكػ

يشػػػفى منيػػػا المصػػػاب بػػػالعالج، كليػػػذا لػػػـز محاكلػػػة اسػػػتمرار التػػػنفس كضػػػربات القمػػػب كالػػػدكرة الدمكيػػػة 
 .(4)كسائؿ اجيزة االنعاش الصناعيب

كتتمثؿ كسائؿ االنعاش فػي مجمكعػة مػف االجيػزة كالعقػاقير باإلضػافة الػى الكػكادر البشػرية المدربػة مػف 
 جيزة بميارة كىي: االطباء كالممرضيف الذيف يستخدمكف ىذه اال
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 ك قناع التنفس.أ( كالمعركفة باسـ الكمامة Ventilatorالمنفسة: ) .1
 ( pace makerجياز منظـ ضربات القمب ) .2
 (Defibrillatorع الذبذبات )نجياز انعاش القمب مثؿ ما .3

، تكقؼ خاليا (Coma Prolonged) (1)الطكيمةالمطمب الثاني : تعرض االنساف الى الغيبكبة 
 الدماغ.

الحالػػة الثانيػػة كىػػي التػػي يمكػػف اف يتعػػرض ليػػا االنسػػاف ىػػي الغيبكبػػة العميقػػة كالتػػي تكػػكف فييػػا خاليػػا 
ف عػػكدة ىػػذه  لكنيػػا تبقػػى حيػػة. فاإلنسػػاف فييػػا الػػدماغ قػػد تكقفػػت عػػف العمػػؿ ك  يحػػتفظ بخاليػػا مخػػو. كا 

لدراسػات الطبيػة التػي الخاليا لمعمػؿ ال يعتبػر مػف قبيػؿ اعػادة الحيػاة الف االنسػاف لػـ يمػت، فقػد اثبتػت ا
ىػذه  ف  أال إس أجريت عمى الؼ مػريض فػي حالػة غيبكبػة عميقػة كالتػي كانػت نتيجػة اصػابات عمػى الػر أ

مػػػف اصػػػاباتيـ اسػػػتعادكا الػػػكعي خػػػالؿ مػػػدة لػػػـ  فييػػػا مػػػكت الػػػدماغ، كبعػػػد معػػػالجتيـ الحػػػاالت لػػػـ يتػػػكفر
 . (2)تتجاكز ثالثة اشير مف االصابة

لكػؿ ادراؾ كقػدرة عمػى  "كلكف المػريض يبقػى فاقػدا ،الدماغ سميمة دكف تمؼكفي ىذه الحالة تبقى خاليا 
كيتـ ربطو بأجيزة االنعػاش الصػناعي  ،"سميما "كيعتبر في ىذه الحالة انسانا ،االتصاؿ بالعالـ الخارجي

إلنقػػاذ حياتػػو. كبالتػػالي تبقػػى خاليػػا دماغػػو حيػػو، كيحظػػر عمػػى الطبيػػب فػػي ىػػذه الحالػػة اصػػدار شػػيادة 
بالتػػػالي استئصػػػاؿ أم عضػػػك مػػػف اعضػػػائو لغايػػػات الزراعػػػة اك ألم غايػػػة اخػػػرل كلػػػك تػػػـ ذلػػػؾ كفػػػاة، ك 

 .(3)بمكافقة اسرتو، كذلؾ اف ىذا المريض ما زاؿ حيان 

لقػػد ثبػػت اف الحػػاالت التػػي حػػدثت فييػػا غيبكبػػة اك تكقػػؼ لممػػخ عػػف العمػػؿ قػػد افاقػػت مػػف غيبكبتيػػا بعػػد 
ألسػػابيع، كعػػاد المػػريض الػػى الحيػػاة كممارسػػة نشػػاطو فتػػرات تراكحػػت بػػيف عػػدة سػػاعات اك بضػػعة أيػػاـ 

الطبيعي. كمف ىذه الشكاىد العممية ما نشرتو االخبار المصرية عمى لساف انسػاف تعػرض ليػذه التجربػة 
 "كيدعى ىذا الشخص عبد الستار بدكم، يركم لألطباء انو كاف مريضا ،"أنا عائد الى الحياة" : بعنكاف

                                                           
 https://ar.wikipedia.org/wikiغيبكبة  (1)

النـك العميؽ، ىي حالة فقداف كعي عميقة، ال يمكف لمفرد خالليا أف يتفاعؿ مع  باليكنانية ، كتعني: Comaباإلنجميزية ))الغيبكبة
 ال يستطيع اف يستيقظ. عميقان  ـ نكمان البيئة المحيطة بو كىك شخص عمى قيد الحياة لكنو نائ

 . 125-124عكدة زعاؿ، مرجع سابؽ، ص د. حسني  (2)
 .266-265د. سميرة عايد الديات، مرجع سابؽ، ص  (3)

https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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بػة كنقػؿ الػى معيػد الكبػد بالمنكفيػة، كبعػد فحصػو مػف قبػؿ االطبػاء قػرركا بتميؼ في الكبد كاصػيب بغيبك 
انػػو مػػات كقػػامكا بكضػػعو فػػي تػػابكت ككضػػعكه بالثالجػػة، كعنػػدما جػػاء العػػاممكف بالمعيػػد إلخػػراج احػػدل 

. كيشػػرح عبػػد السػػتار احساسػػو "الجثػػث كفتحػػكا بػػاب الثالجػػة فكجئػػكا بػػو يخػػرج ليػػـ مػػف خمػػؼ البػػاب حيػػا
كلو: "كنت اشعر بنار مشتعمة في داخؿ تككيني كال استطيع اف أتألـ أك أصرخ كال أقكل اثناء الغيبكبة بق

عمى عمؿ شيء سكل االستسالـ الى اف نمت كلـ اعد اشعر بام شيء. ثـ افقت فكجدت نفسػي داخػؿ 
 .(1)تابكت مكشكؼ منو رأسي"

اهلل أنزؿ الداء كالدكاء، كجعػؿ لكػؿ داء  فٌ إ: "لرسكؿ الكريـ صمى اهلل عميو كسػمـلذلؾ يقكؿ ا "كمصداقا
 .(2)"حراـدكاء، فتداككا كال تداككا ب

ال حدكد ليػا، كرحمػة اهلل  عف ايجاد عالج لتكقؼ المخ، فإف قدرة اهلل "لذلؾ فإف الطب االف يقؼ عاجزا
 .(3)كسعت كؿ شيء

غيبكبػػػة مػػػدة طكيمػػػة فينػػػاؾ العديػػػد مػػػف األمثمػػػة الطبيػػػة عمػػػى اسػػػترداد أحػػػد االشػػػخاص الػػػذيف ظمػػػكا فػػػي 
لصػػحتيـ بػػالرغـ مػػف أف جيػػاز التخطػػيط الكيربػػائي لممػػخ لػػـ يعػػط اشػػارات لمػػدة طكيمػػة ثػػـ يعػػكد فجػػأة 

 . (4)إلعطاء االشارات

( فػي ىػذا الخصػكص أف االمػر متعمػؽ بحمايػة المػريض الخاضػع Savatierكقد ذكر االستاذ سافاتيو )
ذلػػػؾ مػػػف تسػػػرع بعػػػض االطبػػػاء الػػػى  فيػػػنجـ عػػػلمتقنيػػػات الجديػػػدة أم أجيػػػزة االنعػػػاش الصػػػناعي كمػػػا 

 .(5)االعالف عف الكفاة الستعماؿ الجثة اك نقؿ االعضاء منيا

كمػػف خػػالؿ ذلػػؾ نسػػتطيع القػػكؿ بػػأف مػػا ينطبػػؽ عمػػى الشػػخص تحػػت أجيػػزة االنعػػاش فػػي ىػػذه الحالػػة 
دة الػكعي ، حيػث اعػاينطبؽ عمى ما ذىبنا اليو في الحالة االكلى )المطمب االكؿ(. فالشخص يبقى حيػان 

ليس معناه عكدة الركح الى البدف، حيػث أف الػركح لػـ تفػارؽ البػدف كلػـ يحصػؿ المػكت الحقيقػي، كلػذلؾ 
                                                           

، 19/7/1997" ر المصرية، "أنا عائد الى الحياةاالخبا جريدة_ منقكؿ عف  49-48د. محمكد أحمد طو، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .13ص

 https://islamqa.infoحديث شريؼ   (2)
 .51د. محمكد أحمد طو، مرجع سابؽ، ص (3)
 .177اني، مرجع سابؽ، ص ك ىد. حساـ الديف كامؿ األ (4)
 .127د. منذر الفضؿ، مرجع سابؽ، ص (5)
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لحياتػػو الطبيعيػػة فتحظػػى بػػذات االىتمػػاـ مػػف  فػػي ىػػذه المرحمػػة كالتػػي تعتبػػر امتػػدادان  "يكػػكف االنسػػاف حيػػا
ة االنعاش الصناعي في ىذه حيث الحماية الجنائية التي تككف لدل االشخاص االخريف، كاف دكر أجيز 

الحالة يككف لغرض المحافظة عمى ايصاؿ الغذاء كاالكسجيف الى الدماغ لكي ال تمكت خاليػاه، االمػر 
 . (1)الذم يؤدم الى اطالة حياة المريض

عضاء جسـ أنعاش الصناعي بغرض المحافظة عمى : الحالة التي يتـ كضع جياز اال المطمب الثالث
 االستفادة منيا.االنساف لغرض 

كىػي الحالػة التػػي يػتـ فييػا كضػػع الشػخص فػي جيػػاز االنعػاش الصػناعي ال لغػػرض اطالػة حياتػو كانمػػا 
غرض االستفادة منيا، كاف ىذه الحالة تحػدث لالمكت  مفغرض المحافظة عمى اعضاء جسـ االنساف ل

ف الشػخص اذا ماتػت خاليػا بػأ "ابقابمكت خاليا المخ، حيث رأينػا سػ "حقيقيا "عندما يمكت االنساف مكتا
مخػػو تنتيػػي حياتػػو الطبيعيػػة، كفػػي ىػػذه الحالػػة ال يمكػػف اعػػادة الحيػػاة باسػػتعماؿ كسػػائؿ صػػناعية  ذعجػػ

 .(2)لتساعد بعض االجيزة عمى العمؿ

فالطبيػػػب الػػػذم يعمػػػؿ فػػػي مجػػػاؿ العنايػػػة المركػػػزة يػػػدرؾ بػػػأف المصػػػاب بمػػػكت المػػػخ يحػػػتفظ بالكظػػػائؼ 
كيسػػػتمر عمػػػؿ الكبػػػد كالكميتػػػيف كاليضػػػـ كاالمتصػػػاص كافػػػراز غػػػدد  الحيكيػػػة بالجسػػػـ حيػػػث يعمػػػؿ القمػػػب

 .(3)بحرارة الحياة في جسده الجسـ، كيظؿ الجسـ محتفظان 

 . (4)(Deep Comaأك النيائية ) العميقةففي مثؿ ىذه الحالة يدخؿ المريض في مرحمة الغيبكبة 

التابع لمنظمة المؤتمر االسػالمي عقدت في جدة الدكرة الثانية لمجمع الفقو االسالمي  1986كفي عاـ 
كنػػكقش فييػػا المكضػػكع، اال أنػػو تأجػػؿ البػػت الػػى حػػيف انعقػػد فػػي عمػػاف مجمػػس الفقػػو االسػػالمي كاصػػدر 

 قراراتو التالية:

أف الشخص قد مات كتترتب جميع االحكاـ المقررة شرعا لمكفاة عنػد ذلػؾ، اذا تبينػت فيػو  ")يعتبر شرعا
 احدل العالمتيف التاليتيف:

                                                           
 .125د. حسني عكدة زعاؿ، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .125د. حسني عكدة زعاؿ، مرجع سابؽ، ص  (2)
 .47د. محمكد أحمد طو، مرجع سابؽ، ص  (3)
 .252د.ماجد محمد الفي، مرجع سابؽ، ص  (4)
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 كحكـ االطباء بأف ىذا التكقؼ ال رجعة فيو. "تاما "تكقؼ قمبو كتنفسو تكقفااذا  .1
، كحكػػـ االطبػػاء االختصاصػػيكف الخبػػراء بػػأف ىػػذا "نيائيػػا "اذا تعطمػػت جميػػع كظػػائؼ دماغػػو تعطػػال .2

التعطؿ ال رجعة فيو، كاخذ دماغو بالتحمؿ. كفي ىذه الحالة يسكغ رفع اجيزة االنعاش المركبػة عػف 
 .(1)بفعؿ االجيزة المركبة( "ما زاؿ يعمؿ اليا "ف بعض االعضاء كالقمب مثالالشخص كاف كا

نظػػيـ نقػػؿ كزراعػػة الفمسػػطيني بشػػأف ت 2017( لسػػنة 6( مػػف القػػرار بقػػانكف رقػػـ )1كلقػػد بينػػت المػػادة )
"يككف لمكممات كالعبارات الكاردة في ىذا القػرار بقػانكف المعػاني المخصصػة ليػا  :بأنو االعضاء البشرية

 أدناه، ما لـ تدؿ القرينة عمى خالؼ ذلؾ:

المكت الدماغي: التكقؼ الكامؿ لكافة أنشطة الدماغ، كيشػمؿ مػكت جػذع الػدماغ ممػا ينػتج عنػو تكقػؼ 
 ."قدرة الدماغ عمى التحكـ الالإرادم بالكظائؼ الحيكية

 عيار المعتمد في التشريع المصرم:الم

يؤكد المشرع المصرم عمى احتراـ حيػاة االفػراد كالحػرص عمػى الحفػاظ عمييػا كتحػريـ المسػاس بيػا بأيػة 
صػػكرة كانػػػت، حيػػػث يتمتػػػع جسػػػـ االنسػػػاف بحرمػػػة، فػػػالحؽ فػػػي حرمػػػة الجسػػػد مػػػف اىػػػـ الحقػػػكؽ المقػػػررة 

فػي حرمػة الجسػد عػدـ المسػاس بسػالمة لمشخص بعد حقو في الحياة كالعيش فػي أمػاف، كيقصػد بػالحؽ 
 .(2)كأمف جسد الشخص كقياـ جميع اعضائو بكظائفيا بصكرة طبيعية

)ال يجػػكز نقػػؿ أم عضػػك أك  :نػػوأ( مػػف قػػانكف تنظػػيـ زرع االعضػػاء البشػػرية عمػػى 14فنصػػت المػػادة )
يسػتحيؿ بعػده عكدتػو  "يقينيػا "جزء مف عضك أك نسيج مف جسد إنساف ميت اال بعد ثبػكت المػكت ثبكتػا

 .(3)الى الحياة، كيككف بمكجب قرار يصدر بإجماع اآلراء مف لجنة االطباء المتخصصيف....(

 

 

                                                           
 .126د. منذر الفضؿ، مرجع سابؽ، ص (1)
 .96-95عادؿ الشيناكم، ك د. محمد الشيناكم، مرجع سابؽ، ص  (2)
 .(14، المصرم بشأف تنظيـ زرع االعضاء البشرية المادة )2010( لسنة 5قانكف رقـ ) (3)
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. معيػػػار (1)1988كمػػا جػػػاء فػػػي قػػػرارات مجمػػػس مجمػػػع الفقػػػو االسػػالمي الػػػدكلي المنعقػػػد فػػػي جػػػدة لعػػػاـ 
 المكت ما يمي: )كيالحظ أف المكت يشمؿ حالتيف: 

 الدماغ بتعطؿ كظائفو تعطال نيائيا ال رجعة فيو.: مكت الحالة االكلى

ال رجعة فيو طبيا فقد ركعي في كمتػا الحػالتيف قػرار المجمػع فػي  "تاما "الحالة الثانية: تكقؼ القمب تكقفا
 دكرتو الثالثة(.

 المعيار المعتمد في التشريع الفمسطيني:

. حيػػث نصػػت (2)التػػي تحػػددىا المجنػػةأخػػذ المشػػرع الفمسػػطيني فػػي ثبػػكت المػػكت، طبقػػا لممعػػايير الطبيػػة 
: "ال يجػػكز نقػػؿ عضػػك أك جػػزء مػػف (3)عمػػى انػػو 2017(. لسػػنة 6( مػػف القػػرار بقػػانكف رقػػـ )11المػػادة )

يسػػتحيؿ بعػػده عكدتػػو الػػى الحيػػاة،  "يقينيػػا "عضػػك أك نسػػيج مػػف جسػػد ميػػت اال بعػػد ثبػػكت المػػكت ثبكتػػا
ثالثيػػة مػػف االطبػػاء المتخصصػػيف  ف لجنػػةمػػ ة: أ. صػػدكر قػػرار بإجمػػاع اآلراءكذلػػؾ كفقػػا لمشػػركط االتيػػ

 ...في

ب. اجػػػراء االختبػػػارات االكمينيكيػػػة كالتأكيديػػػة الالزمػػػة مػػػف ثبػػػكت المػػػكت، طبقػػػا لممعػػػايير الطبيػػػة التػػػي 
 .تحددىا المجنة..."

لذلؾ تتحقؽ الكفاة بصدكر قػرار اجمػاع االراء مػف المجنػة الثالثيػة، المشػكمة فػي كػؿ منشػأة مػرخص ليػا 
جراحػة أك مػراض أباجراء عمميات زرع االعضاء عمى أف تضـ المجنة المذككرة أطباء متخصصػيف فػي 

 .(4)زةدير أك الرعاية المركخكامراض أك جراحة القمب كاالكعية الدمكية، كالت ،المخ كاالعصاب

                                                           
 "ـ. كالمتعمؽ بانتفاع االنساف بأعضاء جسـ انساف اخر حيا1988( لعاـ 1/4) 26رار مجمع الفقو االسالمي الدكلي رقـ: ق (1)

 كاف اك ميتان. 
 .253د. ماجد محمد الفي، مرجع سابؽ، ص :  "انظر ايضا
 .203د. بمحاج العربي، مرجع سابؽ، ص             
 .127-126د. منذر ابك الفضؿ، مرجع سابؽ، ص             

المجنة العميا لنقؿ كزراعة ( "1ة االعضاء البشرية، المادة )، الفمسطيني بشأف تنظيـ نقؿ كزراع2017( لسنة 6قرار بقانكف رقـ ) (2)
 ".االعضاء البشرية، المنشأة بمكجب أحكاـ ىذا القرار بقانكف

 .((11 الفمسطيني بشأف تنظيـ نقؿ كزراعة االعضاء البشرية، المادة ،2017( لسنة 6قرار بقانكف رقـ ) (3)
 .97ص ،عادؿ الشياكم، كد.محمد الشياكم، مرجع سابؽ (4)
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 ريع االردني:شالمعيار المعتمد في الت

، (1)1977( لسػػنة 23لمعمػػؿ الطبػػي فػػي االردف كخاصػػة القػػانكف قػػـ ) ظمػػةعنػػد دراسػػة  التشػػريعات النا
/أ( منػػػو عمػػػى اشػػػارة صػػػريحة باألخػػػذ بمعيػػػار المػػػكت الػػػدماغي كغيػػػره مػػػف 9ك  ،1/أ/3تضػػػمنت المػػػكاد)

 .كالفرنسي كااليطالي مثالن التشريعات الغربية، كالتشريع االمريكي 

 -1يشترط فػي اجػراء عمميػات نقػؿ األعضػاء كزراعتيػا مػا يمػي: " ( عمى أنو: 1/أ/3فقد نصت المادة )
بخاصػػػػػة مػػػػػا يتعمػػػػػؽ بػػػػػالمكت االلتػػػػػزاـ بالفتػػػػػاكم الصػػػػػادرة عػػػػػف مجمػػػػػس االفتػػػػػاء االردنػػػػػي بيػػػػػذا الشػػػػػأف ك 

 ."الدماغي..

حالػة المػكت الػدماغي لغايػة نقػؿ  مػفيػتـ التحقيػؽ  /أ( مف نفس القانكف فنصت عمى أف :"9أما المادة )
 ."عضاء كزراعتيا مف قبؿ لجنة...األ

 المعيار المعتمد في التشريع االيطالي:

( مػػػف قػػػانكف 1معيػػػار المػػػكت بمػػػكت الػػػدماغ، كىػػػذا مػػػا بينتػػػو المػػػادة ) "القػػػانكف االيطػػػالي اعتمػػػد أيضػػػا
المػػادة عمػػى أنػػو يعتمػػد فػػي استئصػػاؿ ، حيػػث نصػػت (2)(91استئصػػاؿ كزرع األعضػػاء كاالنسػػجة رقػػـ )

( 578قانكف رقػـ )مف  (1ما كرد في نص المادة) كزراعة االعضاء كاالنسجة بالنسبة لمتأكد مف المكت
 ."يتحقؽ مف المكت بتكقؼ جميع أعماؿ الدماغ بال رجعة"عمى أنو  1993لسنة 

يػػتـ بكاسػػطة المجنػػة الطبيػػة ( مػػف نفػػس القػػانكف عمػػى أف التأكػػد مػػف المػػكت 5( الفقػػرة )2كنصػػت المػػادة )
 التي تعتمد مف قبؿ االدارة الصحية.

لمكت خاليا المخ ال يثير اية مشكمة قانكنية، كانما يثير مسائؿ فنية بحتة تػدخؿ فػي  طبقان  فتحديد الكفاة
كغيػر دقيػؽ بػالنظر لمتقػدـ العممػي الػذم  "اختصاص الطب، كام تعريؼ قانكني لممكت قػد يصػبح قػديما

                                                           
 /أ(. 9( ك )1/أ/3كتعديالتو، االردني، المكاد) 1977( لسنة 23قانكف االنتفاع بأعضاء جسـ االنساف رقـ ) (1)

(2)Legge 1 aprile 1999, n. 91” Disposizione ….” Art.1: ” la presente legge discipline…..”. 
      Legge 29 dicembre 1993,n.578. “Norme Per accertamento…”. 
Art. 1 “ la mote si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzione dell’encefalo”. 
Art. 5 “I’accertamento…..,colleggi medico…’. 
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لتعػػديالت  مجػػاؿ الطػػب، كبالتػػالي فػػإف أم تعريػػؼ قػػانكني لممػػكت ال بػػد كاف يكػػكف محػػالن قػػد يحػػدث فػػي 
 .(1)مع التقدـ العممي فؽتشريعية متالحقة حتى يت

أصػدر الػرئيس االمريكػي ركنالػد  1981فػي عػاـ كلك نظرنػا أيضػا إلػى التشػريع االنجمػكأميركي نجػد أنػو 
نييف كعممػػػاء الػػػديف لدراسػػػة مكضػػػكع مػػػكت الػػػدماغ، ريغػػػاف أمػػػره بتكػػػكيف لجنػػػة مػػػف كبػػػار األطبػػػاء القػػػانك 

كقررت ىذه المجنة اعترافيػا بمػكت الػدماغ ككافقػت عميػو خمػس كعشػركف كاليػة كقػد كانػت تاكسػاس أكؿ 
 .(2)كالية اعترفت بمكت الدماغ

 أحكاـ القضاء

كػاريف سػنة تػدعى  21تعمػؽ بفتػاة عمرىػا يالػذم  حكػـ القضػاء االمريكػي  "أحكاـ القضاء مػثال مف نكرد
(، دخمت احدل المستشفيات االمريكية ككانػت فاقػدة لكػؿ احسػاس كشػعكر، Karen Quinlanككينمكف)

كلػػـ يكػػف يثبػػت أنيػػا مػػا زالػػت عمػػى قيػػد الحيػػاة سػػكل نػػبض قمبيػػا، فقػػاـ الطبيػػب المعػػالج بكضػػعيا تحػػت 
مب مػف الطبيػب جياز التنفس الصناعي، اال اف ىذا الجياز لـ يعد ليا شعكرىا، مما دفع أىميا الى الط

رفع جياز االنعاش الصناعي عنيا لعػدـ جػدكاه اال أف الطبيػب رفػض ذلػؾ كاصػر عمػى اسػتمرار جيػاز 
رفػع جيػاز ب ،اصدار أمػر لمطبيػب التنفس الصناعي، كقد دفع ذلؾ كالد الفتاة الى المجكء لممحكمة طالبان 

استندت فػي ذلػؾ الػى أف قػرار االنعاش عف الفتاة كتركيا تمكت، اال أف المحكمة رفضت الحكـ بذلؾ، ك 
الػػى األطبػػاء كحػػدىـ، كعمػػى اثػػر ذلػػؾ رفعػػت القضػػية الػػى يعػػكد اتخػػاذه كقػػؼ أجيػػزة االنعػػاش مػػف عدمػػو 

 محكمة العدؿ العميا في نيكجرسي".

مقتنعكف  نناإ" كقد حكمت المحكمة العميا لصالح كالد الفتاة بكقؼ جياز االنعاش كعممت حكميا بالقكؿ:
اريف )الفتػػػاة المريضػػػة(، لػػػك اسػػػتطاعت اف تسػػػتفيد لحظػػػة كاحػػػدة مػػػف افاقتيػػػا فػػػي ىػػػذه الظػػػركؼ أف كػػػ

كادركػػت حقيقػػة كضػػعيا الميػػؤكس منػػو نيائيػػا، لكانػػت قػػد  –كاحساسػػيا كىػػي التػػي مػػف قبيػػؿ المعجػػزات 
اختارت كقؼ ىذه االجيزة التػي تبقييػا حيػة، كاننػا ال نتػردد فػي القػكؿ اف الكاجػب الػذم يقػع عمػى عػاتؽ 

يجب اف ينحني في ىذه الحالة الشػاذة امػاـ حقػكؽ االفػراد الخاصػة، كبالتػالي  سحياة النا الدكلة لصيانة
)اصػطناعية(  نباتيػةال يجكز ارغاـ كػاريف عمػى أف تتحمػؿ مػا اليمكػف تحممػو لمجػرد أف تظػؿ فػي حيػاة 

                                                           
 .182د.حساـ الديف كامؿ االىكاني، مرجع سابؽ، ص (1)
 .272د.سميرة عايد الديات، مرجع سابؽ، ص (2)
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بضػػعة اشػػير اخػػرل، كيكػػكف ليػػا أقػػؿ أمػػؿ كاقعػػي فػػي أف تعػػكد الػػى حياتيػػا، كفػػي الكضػػع الحػػالي، فإنػػو 
 .(1)يعكد لكلي كاتريف الشرعي أف يمارس ىذه الحقكؽ"

مػا نشػر فػي جريػدة القػدس، تحػت عنػكاف مستشػفى بريطػاني يعيػد النظػر فػي  "كمف أحػدث األمثمػة أيضػا
"أعمػػف مستشػػفى األطفػػاؿ )غػػريف  :كتػػدكر القضػػية فػػي أنػػو .(2) مكقفػػو مػػف إبقػػاء طفػػؿ عمػػى قيػػد الحيػػاة

اكرمكند سػتريت( فػي لنػدف أمػس االكؿ أنػو سػيدرس خيػارات جديػدة لمعالجػة طفػؿ مصػاب بمػرض نػادر 
بعػػد أيػػاـ قميمػػة عمػػى تػػدخؿ البابػػا كالػػرئيس االمريكػػي دكنالػػد ترامػػب، ككػػاف يفتػػرض بالمستشػػفى أف يكقػػؼ 

 لرأم كالديو. "قرار صادر عف القضاء خالفااالجيزة التي تبقي الطفؿ شارلي غارد عمى قيد الحياة اثر 

فييف عػػػالمييف كباحثييمػػػا أبمغػػػا فػػػي السػػػاعات االربػػػع كالعشػػػريف شػػػتكأكضػػػح المستشػػػفى فػػػي بيػػػاف أف"مس
 .م افترضكه"يرة أف لدييـ عناصر لعالج اختبار االخ

كأضػػاؼ المستشػػفى "نحػػف نعتبػػر شػػأننا فػػي ذلػػؾ شػػأف كالػػدم شػػارلي أنػػو مػػف المفيػػد الخػػكض فػػي ىػػذه 
 .العناصر"

العاشػػر مػػف فػػي  العػػدؿ العميػػا فػػي اطػػار ىػػذه القضػػيةكمػػف المقػػرر اجػػراء جمسػػة محكمػػة جديػػدة لمحكمػػة 
تمػػكز، ككانػػت محكمػػة بريطانيػػة رات فػػي نيسػػاف الماضػػي أنػػو ينبغػػي عمػػى االطبػػاء كقػػؼ ابقػػاء شػػارلي 

 ة في الدماغ.غارد عمى قيد الحياة اصطناعيا، كيعاني الطفؿ مف مرض جيني نادر كمف تشكىات كبير 

كاكػػدت المحكمػػة االكركبيػػة لحقػػكؽ االنسػػاف فػػي حزيػػراف قػػرار المحػػاكـ البريطانيػػة فػػي حػػيف كػػاف يتمنػػى 
 كالدا الطفؿ ككني بيتس ككريس عارد، نقؿ ابنيما الى الكاليات المتحدة لممعالجة.

                                                           
، نقال عف السيد اليادم 78، نقال عف: د.محمكد احمد طو، مرجع سابؽ، ص257ماجد محمد الفي، مرجع سابؽ، صد. (1)

 .20، ص1978، 9، ع2شريع، سمريبح، الجسـ بيف الطب كالحياة، مجمة القضاء كالت
عف السيد اليادم مريبح: الجسـ بيف الطب كالقانكف، مجمة  "، نقال79-78د.محمكد محمد طو، مرجع سابؽ، ص ":انظر أيضا

 .93ص، 1978، 9، ع 20القضاة كالتشريع، س
https://en.wikipedia.org/wiki/Karen_Ann_Quinlan 
Karen Ann Quinlan (March 29, 1954 – June 11, 1985) was an American woman with Brain injury 
who became an important figure in the history of the right to die controversy in the United States. 

جريدة القدس، مستشفى بريطاني يعيد النظر في مكقفو مف ابقاء طفؿ عمى قيد الحياة، جريدة القدس، فمسطيف، االحد،  (2)
 .28، ص9/7/2017

https://en.wikipedia.org/wiki/Karen_Ann_Quinlan
https://en.wikipedia.org/wiki/Karen_Ann_Quinlan
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Right_to_die
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ر تػكتير بػد ترامب عفرانسيس كالرئيس االمريكي دكنال باكبعد أياـ عمى قرار المحكمة االكركبية عبر البا
 "عف رأييما ابقاء الطفؿ عمى قيد الحياة".

اكـ الف القػػػرارات القضػػػائية تمنعػػػو مػػػف نقػػػؿ الطفػػػؿ البريطػػػاني االف العػػػكدة الػػػى المحػػػ كينػػػكم المستشػػػفى
 لمتابعة عالج في مستشفى اخر.

الػػى معانػاة الطفػػؿ، لكنػػو بػػات  "كال يػزاؿ المستشػػفى يعتبػػر أف مكاصػمة العػػالج " يبقػػى غيػػر مبػرر"، نظػػرا
يرل أنو مف الضركرم أف يدرس القضاء الممؼ مجػددا بػالنظر الػى العناصػر الجديػدة، كفػي رسػالة الػى 
مستشػػػػفى بػػػػامبينك جيسػػػػك نشػػػػرت عمػػػػى مكقػػػػع مكػػػػرس لنضػػػػاؿ كالػػػػدم تشػػػػارلي غػػػػارد كأكصػػػػى بػػػػاحثكف 

 ."ابحاثيـ في ىذا المجاؿالمستشفى البريطاني :" اعادة النظر بمكقفو حكؿ عالجو الطفؿ عارضيف 

عمينا في نياية ىذا المبحث االكؿ كبعد سرد أحكػاـ القضػاء فػي ىػذا المكضػكع، أف نتطػرؽ  "ككاف لزاما
التػػي تػػدؿ عمػػى مػػدل احتػػراـ  يػػات كاالحاديػػث الشػػريفةالػػى مكقػػؼ الشػػريعة االسػػالمية مػػف المكضػػكع باآل

 ا.حياة االنساف كالحرص عمى الحفاظ عمييا كتحريـ المساس بي

ؽِّ : }قاؿ سبحانو كتعالى ـى المَّوي ًإالَّ ًباٍلحى رَّ  .(1){كىالى تىٍقتيميكا النٍَّفسى الًَّتي حى

ـٍ رىًحيمنا}:كقاؿ ايضا  ـٍ ًإفَّ المَّوى كىافى ًبكي  .(2){كىالى تىٍقتيميكا أىٍنفيسىكي

ٍكًح المًَّو ًإنَّوي الى يىٍيئىسي ًمٍف }:كقاؿ أيضا  كفى كىالى تىٍيئىسيكا ًمٍف رى ٍكًح المًَّو ًإالَّ اٍلقىٍكـي اٍلكىاًفري  .(3){رى

ف مف قتؿ نفسو بشيء عذب بو في النار " كقاؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ:  .(4)" كا 

 

 

  

                                                           
 .33(، كسكرة االسراء االية 15سكرة االنعاـ، االية ) (1)
 .29سكرة النساء، االية  (2)
 .87سكرة يكسؼ، االية  (3)
 .1/103(، 47تحريـ قتؿ االنساف نفسو،) مسمـ، صحيح مسمـ،  باب غمط (4)
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 المبحث الثاني: االستيالء غير المشركع عمى أعضاء الجسـ في مرحمة االنعاش

بعػػػد أف انتيينػػػا مػػػف بيػػػاف الكضػػػع القػػػانكني لمشػػػخص تحػػػت االنعػػػاش، كرأينػػػا بػػػأف كضػػػعو يكػػػكف حسػػػب 
المرحمة كالدكر الذم يقكـ بو ذلؾ الجياز، كحسػب العضػك الػذم تكقػؼ عػف العمػؿ، فالشػخص الػذم لػـ 

 ذا كػاف الشػخص قػد ماتػت خاليػا مخػو فيكػكف قػد مػاتإمػا أ، حيان  عتبر شخصان يمت خاليا الدماغ لديو ت
عمػؿ أجيػزة الجسػـ  فػي الحقيقػة، كال يجػدم نفعػان  "حقيقة، كعميو فإف االنساف فػي ىػذه الحالػة يعتبػر ميتػا

طالما أف االنساف ال يمكف أف تعكد لو الحياة بمكت الدماغ، كبذلؾ تنسمخ عنو الحماية الجنائية المقررة 
 .(1)لالحياء

كتحديػػد لحظػػة المػػكت يكضػػح الخػػط الفاصػػؿ بػػيف الحيػػاة كالمػػكت كبالتػػالي الكاجبػػات التػػي تفػػرض عمػػى 
كجد بصدد إنساف يجب عمى الطبيب أف يبذؿ كػؿ جيػده النقػاذه كمعاكنتػو بكافػة نالطبيب، فقبؿ المكت 

ىػػك  الكسػػائؿ كخاصػػة اجيػػزة االنعػػاش الصػػناعي، كاالسػػتيالء عمػػى األعضػػاء البشػػرية فػػي ىػػذه المرحمػػة
المساس بإنساف حي، أما منذ لحظة أف يككف الطبيػب أمػاـ ميػت كىنػا يكػكف االسػتيالء عمػى االعضػاء 

 .(2)البشرية في ىذه المرحمة ىك المساس بجثة

كىػذا  اثبات مكت شخص ىك مف اختصاص األطباء كليس مػف قبػؿ رجػاؿ القػانكف، كالجدير بالذكر أف  
( مػػف القػػرار بقػػانكف حيػػث يصػػدر قػػرار مػػف النائػػب العػػاـ اك احػػد مسػػاعديو 11مػػا نصػػت عميػػو المػػادة )

 ا الصدد يتجسػد فػيذاال أف دكر رجؿ القانكف في ى بإثبات حالة الكفاة استنادا إلى قرار المجنة الثالثية،
طبيػة  ةفػاة بكاسػطة لجنػة الطبيب في عممو كإشتراط أف يكػكف التأكػد مػف الك كضع ضكابط لضماف حياد

مككنة مف ثالثة أطباء، كأف يككف قرار المجنة باإلجماع، كاال يككف مف بيف أحدىـ أعضاء مػف المجنػة 
فػػي  ثيػػالتر  مػػع ضػػركرة ،التػػي سػػتقـك باالسػػتفادة مػػف الجثػػة فػػي األغػػراض الطبيػػة )عالجيػػة أك عمميػػة(

( 30-10ئيسػػية فػػي الجسػػـ تتػػراكح بػػيف )األجيػػزة الثالثػػة الر تكقػػؼ تعػػيف بعػػد ثبػػكت ي اذ ،اعػػالف الكفػػاة
 .(3)دقيقة، كي يتأكد الطبيب خالليا مف المكت الحقيقي

 

                                                           
 .126د.حسني عكدة زعاؿ، مرجع سابؽ، ص (1)
 .169د.حساـ الديف كامؿ االىكاني، مرجع سابؽ، ص (2)
 .67-66د.محمكد أحمد طو، مرجع سابؽ، ص (3)
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كعمػػػى ىػػػذا سػػػكؼ نقسػػػـ ىػػػذا المبحػػػث الػػػى مطمبػػػيف: فػػػي المطمػػػب االكؿ سػػػكؼ نتنػػػاكؿ االسػػػتيالء غيػػػر 
 المشركع عمى أعضاء الجسـ في مرحمة االنعاش كقبؿ اعالف الكفاة، كفي المطمب الثاني سكؼ نتناكؿ

 االستيالء غير المشركع عمى أعضاء الجسـ في مرحمة االنعاش كبعد اعالف الكفاة.

 المطمب األكؿ : االستيالء غير المشركع عمى أعضاء الجسـ في مرحمة االنعاش كقبؿ اعالف الكفاة

إف الطبيب الذم يقـك باستئصاؿ قمب انساف مريض تحت االنعاش الصناعي كقبؿ إعػالف كفاتػو يكػكف 
عف جريمة قتؿ عمد، كال يشفع لو بعد ذلؾ الباعث عمى القياـ باالستئصاؿ، طالما أنو يعمـ بأف  ؤكالن سم

في نظر القانكف حتى إذا كاف يػرل ضػركرة االسػتفادة مػف أعضػائو لزرعيػا  "ىذا الشخص لـ يعتبر ميتا
 .(1)ة مستديمة ليذا المريضعاىلألحياء، كقد يشكؿ فعمو 

أم الحػػػؽ فػػػي  ،عضػػػاء البشػػػرية يخػػػص مبػػػدأ حرمػػػة جسػػػد االنسػػػافكمكضػػػكع عمميػػػات نقػػػؿ كزراعػػػة اال
ام تعطيػػؿ كظػػائؼ الجسػػـ أك بعضػػيا  ،كعػػدـ جػػكاز المسػػاس بسػػالمة حيػػاة االنسػػاف ،التكامػػؿ الجسػػدم

 .(2)كالمساس بسالمة الكياف البدني لمشخص

جيػاز كقػؼ قمبػو ك تكال صعكبة في اف الطبيب الذم يقكـ بايقاؼ أجيزة االنعاش الصناعي عػف مػريض 
عػػػف جريمػػػة القتػػػؿ العمػػػد قبػػػؿ حػػػدكث مػػػكت الػػػدماغ لالسػػػتيالء عمػػػى  سػػػأؿ جنائيػػػان تنفسػػػو عػػػف العمػػػؿ يأ 

 .(3)مف الناحية الطبية كالقانكنية األعضاء، فالمريض يعتبر حيان 

كعمى ىذا االساس سكؼ نقسـ ىذا المطمػب الػى فػرعيف، فػي الفػرع االكؿ سػكؼ نتحػدث عػف االسػتيالء 
االعضػػاء البشػػرية فػػي مرحمػػة االنعػػاش تعتبػػر جريمػػة قتػػؿ عمػػد، كفػػي الفػػرع الثػػاني غيػػر المشػػركع عمػػى 

سػػكؼ نتحػػدث عػػف االسػػتيالء غيػػر المشػػركع عمػػى االعضػػاء البشػػرية فػػي مرحمػػة االنعػػاش يسػػبب عاىػػة 
 مستديمة.

 

 

                                                           
 .131د.حسني عكدة زعاؿ، مرجع سابؽ، ص (1)
 .20د.منذر الفضؿ، مرجع سابؽ، ص (2)
 .180ر أبك خطكة، مرجع سابؽ، صد.احمد شكقي عم (3)
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الفرع االكؿ: االستيالء غير المشركع عمى االعضاء البشرية في مرحمة االنعاش تعتبر جريمة قتؿ 
 عمد

جسػـ االنسػاف تبػرر رفػض ام مسػاس بسػالمة  حرمػةف أ، Jean Carbonie) يرل االستاذ كاربكنيػو )
الجسػػػـ كخاصػػػة عنػػػدما يكػػػكف تحػػػت أجيػػػزة االنعػػػاش الصػػػناعي أك عنػػػد الخضػػػكع لمتجػػػارب الطبيػػػة أك 

 .(1)العمميات الجراحية فيك حؽ مف الحقكؽ الشخصية كالى ىذا المعنى ذىب فقياء اخركف

 ان ممكنػ ال يمكف أف يكػكف محػالن  أك ميتان  ، فاالنساف حيان الفقياء عمى عدـ اعتبار االنساف ماالن كقد أجمع 
 .(2)ال في الشرع كال في الطبع كال في العقؿ "لممعامالت، فاالنساف ليس ماال كمشركعان 

ف حؽ االنساف في الحياة ىك المصػمحة التػي يحمييػا القػانكف الجنػائي فػي أف يظػؿ ىػذا الجسػـ م ؤديػا كا 
لمفػرد،  "خالصػا "، كالحػؽ فػي الحيػاة لػيس حقػا"أبػديا "كظائفو األساسية كالحيكيػة حتػى ال تتعطػؿ تعطػيال

 .(3) كانما ىك في ذات الكقت حؽ لممجتمع

رؽ قػػػانكف العقكبػػػات فػػػكـ بػػػو الػػػركف المػػػادم لمقتػػػؿ، كال يقػػػككػػػؿ فعػػػؿ اعتػػػداء عمػػػى الحيػػػاة يصػػػمح كػػػي ي
( مػف نفػس 326الحياة، كىذه المسػاكاة كاضػحة مػف تعريػؼ المػادة )بيف كسائؿ االعتداء عمى (4)االردني

 .(5)" كقب باالشغاؿ الشاقة خمس عشر سنةع "قصدا "مف قتؿ انسانا" :القانكف في نصيا

 .(6)فجزاؤه جينـ" "متعمدا ""كمف يقتؿ مؤمنا كقاؿ سبحانو كتعالى:

 .(7):"كال تقتمكا النفس التي حـر اهلل اال بالحؽ" "كقاؿ أيضا

 

                                                           
 .22د.منذر الفضؿ، مرجع سابؽ، ص (1)
 .59د.حسني عكدة زعاؿ، مرجع سابؽ، ص (2)
 .17ي عمر أبكخطكة، مرجع سابؽ، صقد.أحمد شك  (3)
 (.326كتعديالتو الالحقة، المادة) 1960( لسنة 16قانكف العقكبات االردني، رقـ ) (4)
 .15ص ،مرجع سابؽد.محمد صبحي نجـ،  (5)
 (.93سكرة النساء، االية ) (6)
 (.33سكرة االسراء، االية) (7)
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كىػػذا مكقػػؼ قػػانكف العقكبػػات المصػػرم كااليطػػالي، كمكقػػؼ جميػػع الشػػرائع السػػماكية بػػأف القتػػؿ ىػػك مػػف 
 .(1)أبشع الكبائر

( مف قانكف االنتفػاع بأعضػاء جسػـ االنسػاف بأنػو:" دكف االخػالؿ بػأم عقكبػة 10ىذا كقد نصت المادة)
فػػي أم تشػػريع اخػػر يعاقػػب كرد الػنص عمييػػا فػػي أم تشػػريع اخػػر يعاقػػب كػػؿ مػػف ارتكػػب مخالفػػة عمييػػا 

كؿ مػف ارتكػب مخالفػة الحكػاـ ىػذا القػانكف بػالحبس مػدة ال تقػؿ عػف سػنة أك بغرامػة ال تقػؿ عػف عشػرة 
 .(2)ىاتيف العقكبتيف" ااالؼ دينار اك بكمت

( عمػػػػى العقكبػػػػات 38حتػػػػى  27، فقػػػػد نصػػػػت المػػػػكاد )مػػػػف 2017( لسػػػػنة 6أمػػػػا القػػػػرار بقػػػػانكف رقػػػػـ )
( مف نفس القانكف نصت عمى أنػو، 27ضاء كاالنسجة البشرية، فالمادة )بالتصرؼ غير المشركع باالع

:"مػػع عػػدـ االخػػالؿ بػػأم عقكبػػة أشػػد يػػنص عمييػػا قػػكانيف العقكبػػات السػػارية أك ام قػػانكف اخػػر، يعاقػػب 
 .(3)عمى الجرائـ المنصكص عمييا في ىذا القرار بقانكف العقكبات المحددة ليا فيو"

، بالتصػػرؼ 2010( لسػػنة 5( مػػف قػػانكف رقػػـ )25حتػػى  16)مػػف  لمػػكادت العقكبػػات فػػي اصػػككػػذلؾ ن
( مػػف نفػػس القػػانكف 16ر المشػػركع باالعضػػاء كاالنسػػجة البشػػرية، أك مخالفػػة ىػػذا القػػانكف، فالمػػادة )يػػغ

نصػػت عمػػى أنػػو: "مػػع عػػدـ االخػػالؿ بأيػػة عقكبػػة أشػػد يػػنص عمييػػا قػػانكف العقكبػػات أك أم قػػانكف اخػػر 
 .(4)يا في المكاد التالية بالعقكبات المحددة ليا فييا"يعاقب عمى الجرائـ المنصكص عمي

العقكبػات فػي عمػى  (24حتػى  21مػف ) ادك ، فتنص المػ 1975( لسنة 644أما القانكف األيطالي رقـ )
 .(5) نكفقكبة عدـ األلتزاـ بيذا القاالتصرؼ غير المشركع باألعضاء كاألنسجة البشرية كع

 

 

                                                           
 .1937( لسنة 58قانكف العقكبات المصرم، رقـ ) (1)

 Codice Penale Italiano n. 1399, anno 1930. (Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1930, n. 251 )   
 (.10كتعديالتو، االردني، المادة) 1977( لسنة 23قانكف االنتفاع بأعضاء جسـ االنساف، رقـ ) (2)
 (.27(، كنص المادة)38حتى  27نقؿ االعضاء البشرية، المكاد ) ، الفمسطيني، بشأف تنظيـ2017( لسنة 6قرار بقانكف رقـ ) (3)
 (.16(، كنص المادة )25حتى 16د)المكا، المصرم، بشأف تنظيـ زرع االعضاء البشرية، 2010( لسنة 5قانكف رقـ ) (4)

 (5)  Legge 2 dicembre 1975, n. 644 “ Disciplina….”... ) Art21-24 (  
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، عقكبػػػات التصػػػرؼ غيػػػر المشػػػركع 1999 (لسننننة91) قػػػـر  القػػػانكف( مػػػف 22ككػػػذلؾ بينػػػت المػػػادة )
 .(1)كاألنسجة البشرية عضاء باأل

الفرع الثاني : األستيالء غير المشركع عمى األعضاء البشرية في مرحمة اإلنعاش يسبب عاىة 
 مستديمة.

كلػـ فالطبيب الذم يقكـ باستئصػاؿ كمػى أنسػاف مػريض تحػت األنعػاش الصػناعي بطػرؽ غيػر مشػركعة 
األنسػػجة كنػػزع األعضػػاء ك  (2)يمػػت يشػػكؿ فعمػػو عاىػػة مسػػتديمة، ككػػذلؾ يسػػأؿ عػػف العضػػك المستأصػػؿ

، حتػى أف إجػراء (3)البشػربصػكرة مػف صػكر األتجػار  تبػرع، كاإلتجار بيػا يأ البشرية بطرؽ غير مشركعو
التجػػارب العمميػػػة عمػػػى األشػػػخاص تػػػدخؿ ضػػػمف صػػػكر األسػػػتغالؿ غيػػػر المشػػػركع، كلمكافحػػػة اإلتجػػػار 

عػػادة تػػأىيميـ  ( 9قػػانكف منػػع األتجػػار بالبشػػر رقػػـ ) صػػدربالبشػػر كحمايػػة المجنػػي عمػػييـ كمسػػاعدتيـ كا 
 في األردف. 2009 لسنة

كقػػررت بعػػض التشػػريعات أنػػو ال يعتػػد برضػػى المجنػػي عميػػو، فػػي مجػػاؿ تقريػػر المسػػؤكلية  لمفاعػػؿ عػػف 
ك ( كأذا تػـ ذلػؾ عػف طريػؽ إكػراه أجرائـ األتجار بالبشر )كمنيا استئصاؿ األنسػجة كاألعضػاء البشػرية 

اسػػتغالؿ الجػػاني لنفػػكذه ضػػد المجنػػي عميػػو، أك اسػػتغالؿ  كتيديػػد المجنػػي عميػػو، أك اسػػتخداـ الحيمػػة، أ
، أك باسػػتعماؿ سػػمطة مػػا عمػػى ميػو )تحػػت أجيػػزة األنعػػاش الصػناعي(حالػة استضػػعاؼ معينػػة لممجنػػي ع

 .(4) كسيمة أخرل، سكاء كانت مباشرة أك غير مباشرة يةالضحية، أك بأ

 

                                                           

(1) Legge 1 Aprile 1999 n. 91. “Disposizione….” . 
Art. (22). Sanzioni. 

 .131، ص د. حسني عكدة زعاؿ، مرجع سابؽ (2)
مكرر81ونشرفًالجرٌدةالرسمٌةالعدد)(.2، المصرم، بشأف مكافحة اإلتجار بالبشر، المادة )2010( لسنة 64قانكف رقـ ) (3)

 (.0282ماٌوسنة9فً
 (.1بالبشر المادة  )  2006القانكف العربي االسترشادم لمكافحة جرائـ األتجار 

 .13انظر أيضان:  د. حاـز حسف الجمؿ، مرجع سابؽ، ص 
 (.2009\3\1بتاريخ  4952)نشر في عدد الجريدة الرسمية رقـ .األردني 2009( لسنة 9البشر رقـ )قانكف منع األتجار ب

  .40حاـز حسف الجمؿ، مرجع سابؽ، ص  (4)
 .1(الفقرة1،المصري،بشأنمكافحةاألتجاربالبشر،المادة)0212(لسنة42أنظرأٌضاً:قانونرقم)ك
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فقػد نػص قػانكف العقكبػات المصػػرم كاألردنػي كاأليطػالي عمػى العقكبػات فػػي حالػة العاىػو الدائمػة، نػػذكر 
"إذا أدل الفعػؿ الػى قطػع أك استئصػاؿ :( مف قانكف العقكبات األردني عمى أنػو 355منيا نص الماده )

تعطيػػػؿ إحػػدل الحػػػكاس عػػػف العمػػؿ أك تسػػػبب فػػػي احػػداث تشػػػكيو فػػػي عضػػك أك بتػػػر أحػػد األطػػػراؼ أك 
الجسـ أك أية عاىة أخرل دائمة أك ليػا مظيػر العاىػة الدائمػة، عكقػب الفاعػؿ باألشػغاؿ الشػاقة المؤقتػة 

 .(1)مدة ال تزيد عف عشر سنكات"

الجسػػـ سػػكاء  ( كػػاف أك جزئيػػا لمنفعػػة أحػػد أعضػػاء)كميػػان  كالمقصػػكد بالعاىػػة المسػػتديمة الفقػػداف النيػػائي
 .(2)بقطع العضك أك بتره أك استئصالو أك تعطيؿ كظيفتو بصكرة نيائية

ا لمػا يتبينػو مػف كقػائع كالذم يحػدد لنػا حصػكؿ العاىػة المسػتديمة مػف عػدميا ىػك قاضػي المكضػكع طبقػ
 .(3)ير الطبيب المختصقر الدعكل كت

مسػؤكلية مدنيػة كتأديبيػة عمػى الطبيػب  "ىنػاؾ أيضػا"باالضافة الى المسؤكلية الجنائية التػي ذكػرت سػابقا
الػػذم يقػػـك باستئصػػاؿ عضػػك أك نسػػيج بشػػرم بػػالطرؽ غيػػر المشػػركعة فػػي حالػػة كجػػكد المػػريض تحػػت 
أجيزة االنعاش الصناعي، فقد نص القانكف المدني المصرم كالقانكف المدني االيطػالي كالقػانكف المػدني 

 عمػى أنػو: ( مف القػانكف المػدني األردنػي274) عمى التعكيضات أيضان، نذكر منيا نص المادة االردني
بػػالنفس مػػف قتػػؿ أك جػػرح أك ايػػذاء يمػػـز  "ضػػارا "عمػػا كرد فػػي المػػادة السػػابقة، كػػؿ مػػف اتػػى فعػػال "رغمػػان 

بػػالتعكيض عمػػا احدثػػو مػػف ضػػرر لممجنػػي عميػػو أك كرثتػػو الشػػرعييف، أك لمػػف كػػاف يعػػكليـ، كحرمػػكا مػػف 
 .(4)ذلؾ بسبب الفعؿ الضار"

                                                           
 (، كالمطبؽ بفمسطيف.335، المادة )1960( لسنة 16قانكف العقكبات االردني، رقـ ) (1)
 .133د.محمد صبحي نجـ، مرجع سابؽ، ص (2)
 .134د.محمد صبحي نجـ، مرجع سابؽ، ص (3)
 : (، لممزيد انظر ايضا"274، المادة )1976( لسنة 43القانكف المدني االردني رقـ ) (4)

Codice civile Italiano 16 marzo del 1942 ,n.262 e l’aggiornamento . 
 .1948( لسنة 131القانكف المدني المصرم رقـ ) 
 .1972( لسنة 13قانكف نقابة االطباء االردنية رقـ ) 
 .1972( لسنة 12الدستكر الطبي االردني الصادر بمكجب قانكف نقابة االطباء رقـ ) 
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سػػبب  ""كػػؿ مػػف ارتكػػب فعػػال ( مػػف مشػػركع القػػانكف المػػدني الفمسػػطيني عمػػى أف:179) كنصػػت المػػادة
( مػػػػف نفػػػس المشػػػػركع عمػػػى أنػػػػو:"ال تخػػػػؿ 191، كقػػػد نصػػػػت المػػػادة )(1)لمغيػػػػر يمػػػـز بتعكيضػػػػو" "ضػػػررا

ى تكافرت شركطيا، كال تأثير لمعقكبة الجزائية في تحديد نطػاؽ متالمسؤكلية المدنية بالمسؤكلية الجنائية 
 .(2)"المسؤكلية المدنية كتقدير التعكيض

المطمب الثاني: االستيالء غير المشركع عمى اعضاء الجسـ في مرحمة االنعاش بعد االعالف عف 
 الكفاة

فػػي حالػػة إعػػالف الكفػػاة كقيػػاـ الطبيػػب باالستئصػػاؿ بشػػكؿ غيػػر مشػػركع فػػإف فعمػػو يتضػػمف اعتػػداء عمػػى 
 .(3)الجثة

إف الطبيب الجراح كعمى الرغـ مف تحققو االكيد مف كفػاة المػريض كاعػالف مػكت دماغػو كجػذع الػدماغ 
سػػتطيع كمػػف تمقػػاء نفسػػو التصػػرؼ بيػػذه الجثػػة، يبصػػكرة كميػػة غيػػر قابمػػة لمعػػكدة كاالصػػالح، اال انػػو ال 

اشػرة مثػؿ ىػذا لزرعيا في جسد انساف اخر اال بعػد اعطائػو االذف لمب "االعضاء منيا تمييدا اؿكاستئص
 .(4)االجراء

دنػػػى شػػػؾ عمػػػى صػػػحة الكصػػػية بػػػارادة المكصػػػي حػػػاؿ حياتػػػو فػػػي الكصػػػية بعضػػػك مػػػف ألػػػذلؾ ال يكجػػػد 
فيػػذا التصػػرؼ القػػانكني ال يشػػكؿ  ،اعضػػائو أك جثتػػو بعػػد كفاتػػو كفقػػا لمشػػركط كالضػػكابط التػػي مػػرت بنػػا

جـ مػع القػيـ االجتماعيػة كال ة تنسػيصػك خرقا لمبدأ حرمة جسد االنسػاف طالمػا أف غايػات االنسػاف مػف ال
 .(5)تتعارض مع النظاـ العاـ كاالداب الحسنة

                                                           
 (.179، المادة )2012( لسنة 4مشركع القانكف المدني الفمسطيني رقـ ) (1)
 (.119، المادة )2012( لسنة 4مشركع القانكف المدني الفمسطيني رقـ ) (2)

 (.93(، )92(، )91(، )90(، )89انظر ايضا: مجمة االحكاـ العدلية المكاد )
 .131د.حسني عكدة زعاؿ، مرجع سابؽ، ص (3)
 .292د.سميرة عايد الديات، مرجع سابؽ، ص (4)
 .129د.منذر الفضؿ، مرجع سابؽ، ص (5)
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كبيذا ال يستطيع الطبيب استئصاؿ عضك أك نسيج مف جثة المتػكفى اال بعػد صػدكر اذف االستئصػاؿ، 
كقد يصدر ىذا اإلذف مف المتكفى أثناء حياتو)الكصية(، أك مف اسرتو أك أقاربو المقربيف بعد كفاتو، إذا 

 .(1)يكف قد عبر عف ارادتو قبؿ الكفاةلـ 

كلكف يرل بعض الفقياء إمكانية استئصاؿ االعضاء كاالنسجة مف االشخاص المحككـ عمييـ باالعػداـ 
بعػػد تنفيػػذ الحكػػـ، فالمصػػمحة االنسػػانية تتطمػػب االسػػتفادة مػػف االعضػػاء المستأصػػمة مػػف جسػػد المحكػػـك 

نقػػػاذ حيػػػاتيـ، كمػػػا اف ىػػػذا االستئصػػػاؿ يعتبػػػر عمػػػييـ باالعػػػداـ، لزرعيػػػا فػػػي جسػػػد أشػػػخاص اخػػػريف ال
لممجتمع عف الضرر الذم اصابو مف جراء ارتكاب المحكـك عميو جريمة قتؿ انساف حي، فال  "تعكيضا

مػػػف االنسػػػاف الػػػذم أزىػػػؽ المحكػػػـك عميػػػو  "أقػػػؿ مػػػف اف يعػػػكض المجتمػػػع بانقػػػاذ إنسػػػاف مػػػريض، بػػػدال
 .(2)ركحو

ناعي عػػف المػػريض بعػػد ثبػػكت كفاتػػو، ككػػاف يقصػػد مػػف ذلػػؾ كاذا لػػـ يرفػػع الطبيػػب اجيػػزة االنعػػاش الصػػ
الحفاظ عمى انسجة كخاليا الجسـ حية حتى يتمكف مف االنتفاع بيا لدل مرضى اخريف، اك كاف يقصد 

عػف  "جنائيػا "ذلؾ رغـ عدـ تكافر شركط، استئصاؿ االعضاء أك االنسجة مف المكتى، فإنو يعد مسؤكال
 .(3)فعمو ىذا

بؿ كفاتو بعدـ استئصاؿ أم عضػك منػو أك نسػيج فإنػو ال يجػكز السػرتو فػي ىػذه كاذا أكصى الشخص ق
 .(4)الحالة االذف باستئصاؿ عضك أك اكثر مف جثة المكصي بالرفض

كبيػػذا لػػـ يقتصػػر مبػػدأ حرمػػة جسػػـ االنسػػاف عمػػى حمايػػة الجسػػـ أثنػػاء الحيػػاة، كانمػػا امتػػد ليشػػمؿ جثػػة 
 .(5)المكتى

العضػػاء البشػػرية مػػف االحيػػاء يسػػأؿ الطبيػػب جنائيػػا عػػف القتػػؿ كنمخػػص ىػػذا المطمػػب بػػأف استئصػػاؿ ا
العمد أك احداث عاىة مستديمة أك مجرد ايذاء بدني، بينما في حالػة اجرائيػا عمػى المػكتى فػإف الطبيػب 

 عػػػػف جريمػػػػة انتيػػػػاؾ حرمػػػػة المػػػػكتى، اك تػػػػدنيس الجثػػػػة اك عػػػػدـ الػػػػدفف دكف اف يتصػػػػكر "يسػػػػأؿ جنائيػػػػا
                                                           

 .205د.أحمد شكقي عمر أبك خطكة، مرجع سابؽ، ص (1)
 .217أبكخطكة، مرجع سابؽ، صعمرد.أحمد شكقي  (2)
 .131د.محمكد أحمد طو، مرجع سابؽ، ص (3)
 .235ص د.محمكد أحمد طو، مرجع سابؽ، (4)
 .152ديف كامؿ االىكاني، مرجع سابؽ، صد.حساـ ال (5)
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اال بالنسػبة لالحيػاء  ىاتصكر مشاركتو عف جرائـ القتؿ أك احداث عاىة مستديمة أك االيذاء البدني لعدـ 
 .(1)فقط

مسؤكلية جنائية أك مدنية أك تأديبية اذا اجازه القانكف ككفؽ  ةال تقكـ بو أي"كمشركعا  "كيعد العمؿ مباحا
ال " ج مف قانكف العقكبات االردني عمى أنو:( الفقرة 62الشركط المطمكبة، كىذا ما نصت عميو المادة )

العمميات الجراحية كالعالجية الطبية عمى  -ج :ز القانكفييج -2يعد الفعؿ الذم يجيزه القانكف جريمة، 
أك رضػػػػى ممثمػػػػو الشػػػػرعييف أك فػػػػي حػػػػاالت الضػػػػركرة  ؿبشػػػػرط أف تجػػػػرم برضػػػػى العميػػػػ الفػػػػفاصػػػػكؿ 
 .(2)الماسة"

 :(3)تكافر الشركط االتية "الطبي مشركعافيشترط القانكف حتى يككف العمؿ 

 الترخيص بمزاكلة مينة الطب. .1
 العمؿ بقصد العالج. إتياف .2
 رضاء المريض. .3
 ف المينية.فمراعاة االصكؿ العممية في اصكؿ  .4

 :(4)أما أىـ الشركط كالضكابط العامة لالذف بالتصرؼ بالجثة عند الضركرة

 التحقؽ مف المكت. .1
 أكمكافقة كرثتو.إذف الميت قبؿ كفاتو،  .2
 تحقؽ الضركرة أك الحاجة. .3
 كجكب احتراـ الجثة. .4
ال عنػػد إعػدـ جػػكاز استئصػاؿ االعضػػاء أك االنسػػجة مػف جثػػث النسػاء مػػف قبػػؿ الرجػاؿ أك بػػالعكس  .5

 الضركرة.
 أف يككف الفعؿ ىك العالج الكحيد. .6

                                                           
 .327د.محمكد أحمد طو، مرجع سابؽ، ص (1)
 .الفقرة/ ج( 62، المادة )1960( لسنة 16قانكف العقكبات االردني رقـ) (2)
االردف، –، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف (النظرية العامة لمجريمة، )القسـ العاـ ،محمد صبحي نجـ، قانكف العقكبات.د (3)

 . 188، ص2000
 .135د.حسني عكدة زعاؿ، مرجع سابؽ، ص (4)
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 .أجمياإستعماؿ االعضاء المستقطعة لمغرض نفسو الذم خمقت ىذه االعضاء مف  .7
 كف الفريؽ الطبي الذم يجرم النقؿ مف الجثة غير الفريؽ الذم يقـك بالزرع.أف يك .8
 كنقؿ الخصية اك المبيض. ميا ال يزاؿ قائمان ييحـر نقؿ االعضاء مف الميت اذا كاف سبب تحر  .9

( عمػػى 277فقػػانكف العقكبػػات االردنػػي اعتبػػر االعتػػداء عمػػى الجثػػة جريمػػة خاصػػة حيػػث عاقبػػت المػػادة)
بغرامػػػة ال تزيػػػد عػػػف عشػػػريف أك جريمػػػة انتيػػػاؾ حرمػػػة الميػػػت بػػػالحبس مػػػدة ال تزيػػػد عػػػف ثالثػػػة اشػػػير 

ؾ أك انتيػػا ، فنصػػت المػػادة عمػػى أف :"كػػؿ مػػف اعتػػدل عمػػى مكػػاف يسػػتعمؿ لػػدل المػػكتى......،(1)دينػػارا
 .(2)حرمة ميت....، يعاقب بالحبس مدة...."

أمػػا قػػانكف العقكبػػات المصػػرم اعتبػػر انتيػػاؾ حرمػػة القبػػكر جريمػػة مسػػتقمة دكف أف ينظػػر الػػى االعتػػداء 
 .(3)الذم يقع عمى الجثة قبؿ دخكليا القبر كىك بذلؾ ينزع الحماية الجنائية عف الجثة

كػؿ مػف انتيػؾ حرمػة القبػػكر أك  -عمػى أنػو:" ثالثػا( مػف قػانكف العقكبػات المصػرم 160فنصػت المػادة )
 .(4)الجنايات أك دنسيا..."

، اطمؽ لفظ السرقة أك االتالؼ عمى الجثة، حيث 1979اما قانكف العقكبات العسكرم الفمسطيني لسنة 
عمييػا السػرقة أك التمػؼ فػأراد أحاطتيػا بالحمايػة الجنائيػة، فػنص يقع أف الجثة في ىذا القانكف يمكف أف 

 .(5)مى تجريـ مرتكبييا بالعدكافع

كػػؿ مػػػف سػػػرؽ أك أتمػػؼ جثػػػة كميػػػا اك  :"( مػػف قػػػانكف العقكبػػػات العسػػكرم عمػػػى أف328فنصػػت المػػػادة)
بعضيا عكقب بالحبس مف شػير الػى سػنة، كاذا حصػمت السػرقة بقصػد اخفػاء المػكت اك الػكالدة شػددت 

 .(6)العقكبة"

                                                           

.163د.حسني عكدة زعاؿ، مرجع سابؽ، ص  (1) 
(.277، المادة )1960( لسنة 16قانكف العقكبات االردني، رقـ )  (2) 
.164د.حسني عكدة زعاؿ، مرجع سابؽ، ص  (3) 
(.160، المادة )1937( لسنة 55رم رقـ )قانكف العقكبات المص  (4) 
.165سني عكدة زعاؿ، مرجع سابؽ، صحد.  (5) 
(.328، المادة )1979قانكف العقكبات الثكرم لمنظمة التحرير الفمسطينية، لعاـ   (6) 
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كػػؿ مػػف  أف  ( عمػػى 22، حيػػث نصػػت المػػادة )1975كجيػػة نظػػر القػػانكف االيطػػالي لسػػنة  يفبػػن خيػػران كأ
 قب بالسجف حتػى سػنتيف، ككػذلؾ يكقػؼبيدؼ زراعتيا مخالؼ ىذا القانكف يعا أجزاء مف جثة استأصؿ

 .(1)عف العمؿ بمينتو حتى سنة اذا كاف الشخص الذم قاـ بيذا العمؿ يعمؿ بالميف الصحية

اك كػػاف  الػػدكؿ اعتبػػرت القيػػاـ باالستئصػػاؿ مػػف الجثػػة اذا كػػاف غيػػر مخػػكؿ قانكنػػان  فكىنػػاؾ بعػػض قػػكاني
تصرفو غير مشركع بسبب اك الخر كقاـ باالسػتيالء عمػى احػد اعضػاء المجنػة كالتصػرؼ بػو كػأف يقػـك 
بزرعػػو فػػي جسػػـ انسػػاف اخػػر بغػػرض الحصػػكؿ عمػػى مبػػالغ ماديػػة فيكػػكف فػػي مثػػؿ ىػػذه الحالػػة مرتكبػػا 

ة فتككف امػاـ تعػدد حقيقػي مجنجريمة االعتداء عمى الجثة كجريمة سرقة احد اعضاء ال لجريمتيف اكليما
 .(2)لمجرائـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1) Legge 2 dicembre 1975, n. 644. “Disciplina…..”.  Art. 22: ”chiunque asporta da un cadavere a 

scopo di trapianto parti il cui prelievo e’ vietato dalla presente legge, e’ punito con la reclusione 

fino a due anni. la condanna comporta  l’ intedizione dall’ esercizio della professione fino ad un 

anno, se il colpevole e’ persona che esercita la professione sanitaria”. 
 .169ص ،مرجع سابؽ ،د.حسني عكدة زعاؿ (2)

 (.142، المادة )1969( لسنة 11انظر ايضا : قانكف العقكبات العراقي رقـ )
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 الخاتمة

تناكلنػػا فػػي ىػػذه الدراسػػة بحػػث الضػػكابط القانكنيػػة كالطبيػػة فػػي نقػػؿ كزراعػػة األعضػػاء البشػػرية، كالحػػدكد 
في مرحمة االنعاش الصناعي، كىػك مػف احػدث الدراسػات فػي فقػو  قانكنية لمتصرؼ باالعضاء البشريةال

، الفمسػػطيني، بشػػأف تنظػػيـ نقػػؿ 2017( لسػػنة 6القػػانكف المقػػارف، خاصػػة فػػي ظػػؿ القػػرار بقػػانكف رقػػـ )
 كزراعة األعضاء البشرية.

كلقػػد اتجينػػا فػػي ىػػذه الدراسػػة الػػى تقسػػيميا لفصػػميف اضػػافة لممقدمػػة كالتمييػػد، كخصصػػنا الفصػػؿ االكؿ 
دراسػػة الضػػكابط القانكنيػػة كالطبيػػة، حيػػث تناكلنػػا فػػي المبحػػث االكؿ الضػػكابط القانكنيػػة كفػػي المبحػػػث ل

 الثاني الضكابط الطبية.

كمػا خصصػنا الفصػؿ الثػاني لدراسػة الحػدكد القانكنيػػة لمتصػرؼ باالعضػاء البشػرية فػي مرحمػة االنعػػاش 
كاخيػػرا تناكلنػػا فػػي المبحػػث الثػػاني  الصػػناعي، فتناكلنػػا فػػي المبحػػث االكؿ حكػػـ الشػػخص فػػي االنعػػاش،

 عاش الصناعي.نكع عمى اعضاء الجسـ في مرحمة االاالستيالء غير المشر 

كترد أىمية ىذه الدراسة في نقؿ كزراعة االعضاء البشرية مف االحياء أك االمكات لمصمة الكثيقػة بمػدل 
 جكاز حؽ االنساف في التصرؼ في جسمو.

كمػػػف ىنػػػا كػػػاف اتجاىنػػػا نحػػػك ابػػػراز اىميػػػة حػػػؽ االنسػػػاف فػػػي سػػػالمة جسػػػمو  كنطػػػاؽ حمايتيػػػا بػػػااللتزاـ 
 حماية المريض كىك تحت اجيزة االنعاش الصناعي. ذلؾكك بالشركط كالضكابط القانكنية كالطبية، 

احػػػة عمميػػػة عتبػػػر االسػػػاس القػػػانكني البتأ كقػػػد انتيينػػػا الػػػى كجػػػكب االلتػػػزاـ بالضػػػكابط القانكنيػػػة كالطبيػػػة ك 
 االستئصاؿ كنقؿ االعضاء البشرية.

فكاف مف المتعيف اف تحدد ىذه الشركط كالضكابط الباحة نقػؿ كزراعػة االعضػاء البشػرية سػكاء بالنسػبة 
 ممتمقي )المريض(.للممعطي)المانح( أك 

كاالردنيػة، كالمصػرية، كااليطاليػة، التػي نظمػت نقػؿ  ،فقد كشفت الدراسػة المقارنػة لمتشػريعات الفمسػطينية
كزراعة االعضاء البشرية عمى اف المانح ليس اداه يسػتعمميا الطبيػب الجػراء عمميػة االستئصػاؿ كالنقػؿ 
كيفما يشاء، كانمػا ىػذا انسػاف حػر لػو حقػكؽ فػي سػالمة جسػمو كتكاممػو الجسػدم، فػال يجػكز استئصػاؿ 

يػا مكافقتػو الصػريحة المكتكبػة مػع منالضػكابط القانكنيػة كالطبيػة ك عضك مف المانح اال حسػب الشػركط ك 
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ى اف يكػكف مػالمترتبػة عمػى ىػذا االستئصػاؿ كعبكافػة النتػائج المػذككرة كالمحتممػة  "كامال "تبصيره تبصيا
 الدافع ىك التضامف كالتعاكف االنساني النقاذ حياة انساف اخر مريض.

ف نركػز عمػى اىميػة الحصػكؿ عمػى رضػا المريض)المتمقػي( مػف خػالؿ ىػذه الدراسػة ا "كقد حاكلنا ايضػا
 في مجاؿ عمميات نقؿ كزراعة االعضاء البشرية كالتقيد بالشركط كالضكابط القانكنية كالطبية.

المريض يشارؾ الطبيب مشاركة فعالة في اتخاذ القرار باجراء ىذا النكع مف العمميات فيصػدر  أف  حيث 
 يتعمؽ بسالمة جسمو، ككذلؾ يجب تبصيره بالمخاطر كالنتائج المحتممة.القرار فيو بارادتو الحرة النو 

كتثيػػر دراسػػة مكضػػكع نقػػؿ كزراعػػة االعضػػاء البشػػرية مػػف جثػػة متػػكفى مشػػكمة ىامػػة كىػػي تحديػػد لحظػػة 
الكفػاة، ككػذلؾ حمايػػة المػريض كىػػك تحػت اجيػػزة االنعػاش الصػػناعي حيػث اف عمميػػة نقػؿ االعضػػاء ال 

اكد مف حدكث الكفاة كقد استقر الطب الحػديث عمػى اف معيػار المػكت الحقيقػي يمكف اف تتـ اال بعد الت
لالنسػػاف ىػػػك معيػػار مػػػكت خاليػػا الػػػدماغ )جػػذع الػػػدماغ(، فػػاف مػػػات جػػذع الػػػدماغ بصػػكرة نيائيػػػة فإنػػػو 

 يستحيؿ عكدة االنساف الى كعيو كالى الحياة الطبيعية.

لصناعية لما لو مف اىمية فػي تحديػد لحظػة ككاف ال بد مف التعرض لمسألة االنعاش بكاسطة االجيزة ا
 الكفاة، كتستيدؼ ىذه االجيزة حفظ حياة االنساف المريض الذم تكقؼ قمبو كرئتيو.

يكػػػكف  "حقيقيػػػا "حيػػاة المػػػريض، كاكػػدت الدراسػػػات انػػو اذا مػػػات مكتػػا رفيػػذه االجيػػػزة ضػػركرية السػػػتمرا
اء بػط، كيككف األ"ميتا "مف الناحية الطبية كبإعالف كفاتو قانكنيا بر ميتان تبمكت خاليا جذع الدماغ، كيع

، كاذا قػرر الطبيػب اسػتمرار اجيػزة "أك مدنيا "لة الطبيب الجراح جنائياءثـ فال محؿ لمسااماـ جثة كمف 
االنعػػاش الصػػناعي يكػػكف لممحافظػػة عمػػى القيمػػة البيكلكجيػػة لمعضػػك المػػراد استئصػػالو لزرعػػو فػػي جسػػد 

بالضكابط القانكنيػة كالطبيػة، كاذا لػـ يمتػـز بيػذه  "ريض النقاذ حياتو بشرط اف يككف ممتزماانساف اخر م
الشركط كالضكابط يككف اماـ االستيالء غير المشركع عمى اعضػاء جسػـ االنسػاف فػي مرحمػة االنعػاش 

 الصناعي كالعقكبات الجنائية كالمدنية كالػتأديبية.
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 استخالصيا مف ىذه الدراسة المقارنة لمتشريعات:رز النتائج التي يمكف أبلعؿ مف 

( عمى معيار مكت خاليػا الػدماغ 2017( لسنو )6اعتماد المشرع الفمسطيني في القرار بقانكف رقـ) .1
بشػأف نقػؿ كزراعػة االعضػاء  في تحديػد لحظػة الكفػاة الػذم اخػذت بػو كثيػر مػف التشػريعات المقارنػو

 البشرية.
سػػػاف لحفػػػظ حيػػػاة االن "ميمػػػة جػػػدا ك يػػػد لحظػػػة الكفػػػاة ضػػػركريةناعي كتحدمسػػػألة االنعػػػاش الصػػػ إف   .2

كعميو عمى االطباء االلتزاـ بالشركط كالضكابط القانكنية  ،التنفسي هالمريض الذم تكقؼ قمبو كجياز 
 كالطبية في ىذه المرحمة الحساسة.

 "مباحػا "عمػالنقؿ كزراعة االعضػاء البشػرية، يعػد  التزاـ الطبيب بالضكابط القانكنية كالطبية في إف   .3
 كال يعرضو الم نكع مف انكاع المساءلة الجنائية.

كجكب حظر نقؿ أم عضك يتعارض استئصالو كزراعتػو مػع النظػاـ العػاـ كاالداب العامػة كالشػرائع  .4
ر تشػكيو االنسػاف حظػالسماكية مثؿ نقػؿ كزراعػة االعضػاء التناسػمية )مبػيض، أك خصػية(، ككػذلؾ 

 .كاف اك ميتان  حيان 
استئصاؿ االعضاء أك االنسجة مف الجثة حتى ينتيػي الطبيػب الشػرعي مػف فحصػو  لمجثػة امتناع  .5

دالػػة كعػػدـ عكاالذف بنقميػػا فػػي حالػػة كجػػكد شػػبية جنائيػػة فػػي كفػػاة المتبػػرع، كذلػػؾ لضػػماف تحقيػػؽ ال
 المساس بالجثة لحيف انتياء عمؿ الطب الشرعي مف تحديد سبب الكفاة.

لمقكاعػػػد كاالصػػػكؿ الفنيػػػة حتػػػى يمكػػػف  "مسػػػألة طبيػػػة طبقػػػاإف تعريػػػؼ المػػػكت ككضػػػع المعػػػايير ىػػػك  .6
 مسايرة التقدـ الطبي كالبيكلكجي كىك ليس مف اختصاص القانكف.

لعػدـ  "كلػيس بيعػا "لقد حرصت التشريعات المقارنة عمى كجكب أف يككف التنازؿ عػف العضػك تبرعػا .7
لنفسػػػو، كيخػػػكؿ اليػػػو حػػػؽ التبػػػرع لمضػػػركرة  جػػػكاز بيػػػع االنسػػػاف ألعضػػػائو ألف االنسػػػاف لػػػيس مالكػػػان 

 .كاف اك ميتان  كالمصمحة العامة، كيرجع ىذا الحظر الدمية ككرامة االنساف حيان 
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 التكصيات

تكثيؼ الكعي كالثقافة العامة عمػى اىميػة كضػركرة التبػرع باالعضػاء كاالنسػجة البشػرية، كذلػؾ عػف  .1
عػػػالـ بجميػػػع انكاعيػػػا كالصػػػحؼ كالمجػػػالت طريػػػؽ المػػػدارس كالجامعػػػات كالمحاضػػػرات ككسػػػائؿ اال

، الفمسػطيني، 2017( لسػنة 6لمذياع كاالنترنت، كخاصة بعد صػدكر القػرار بقػانكف رقػـ )اكالتمفاز ك 
 بشأف تنظيـ نقؿ كزراعة األعضاء البشرية.

  .شرية كالحد مف انتشارىابمراقبة المستشفيات العامة كالخاصة لمنع االتجار باالعضاء كاالنسجة ال .2
بعػػػد الدراسػػػة كالغػػػكص فػػػي عػػػدة تشػػػريعات مقارنػػػة عربيػػػة كغربيػػػة بشػػػأف تنظػػػيـ كزراعػػػة األعضػػػاء  .3

/أ، مػػػف القػػػرار 1( الفقػػػرة11ة المػػػادة )غالفمسػػػطيني بإعػػػادة صػػػياكاألنسػػػجة البشػػػرية نكصػػػي المشػػػرع 
بشػػأف تنظػػيـ نقػػؿ كزراعػػة االعضػػاء البشػػرية، عمػػى اف يكػػكف الػػنص  2017( لسػػنة 6بقػػانكف رقػػـ )
.ال يجكز نقؿ أم عضػك أك جػزء مػف عضػك أك نسػيج مػف جسػد ميػت اال بعػد 1التالي:"عمى النحك 

ثبكت المكت ثبكتا يقينيا يستحيؿ بعده عكدتو الى الحياة، كذلؾ كفقػا لمشػركط التالية:"أ.صػدكر قػرار 
بإجماع االراء مف لجنة ثالثية مف االطباء كالمتخصصيف في امراض أك جراحة المخ كاألعصػاب، 

 ."جراحة القمب كاألكعية الدمكية، كالتخدير أك الرعاية المركزة، كالتي تختارىا المجنةكامراض أك 
، الفمسطيني بشػأف نقػؿ كزراعػة االعضػاء البشػرية، مػف 2017( لسنة 6لقد خال القرار بقانكف رقـ ) .4

بياف جكاز نقؿ أعضاء أك أنسجة مف جسـ االنساف مف يحكـ عميػو باالعػداـ، أك مجيػكلي اليكيػة، 
كصػػػي المشػػػرع الفمسػػػطيني بػػػالنظر فػػػي ىػػػذا االمػػػر حتػػػى يكػػػكف ىنػػػاؾ نػػػص قػػػانكني كاضػػػح نلؾ لػػػذ

 كاالبتعاد عف االجتياد، أك القياس، أك اراء الفقياء.
نكصي المشرع االردني بضركرة كجكد نص لتبصير كاعالـ المانح كالمتمقي قبؿ عممية االستئصاؿ  .5

البعيد كالتكقيع عمى نمكذج خاص بػذلؾ، كذلػؾ  كالزراعة لمخاطرىا المحتممة عمى المدل القريب أك
كتعديالتػػو االردنػػي لمثػػؿ ىػػذا  1977( لسػػنة 23االنتفػػاع بأعضػػاء جسػػـ اإلنسػػاف رقػػـ ) قػػانكف لخمػػك

 النص.
نكصي المشرع الفمسطيني بااللتزاـ بالفتاكل الصادرة عف مجمس االفتاء الفمسطيني فيما يتعمؽ بنقؿ  .6

 ار بقانكف مف نص.كزراعة االعضاء البشرية لخمك القر 
نكصػػػي المشػػػرع المصػػػرم بػػػااللتزاـ بالفتػػػاكل الصػػػادرة عػػػف دار االفتػػػاء المصػػػرية فيمػػػا يتعمػػػؽ بنقػػػؿ  .7

تنظػػيـ زرع االعضػػاء البشػػرية بشػػاف  2010( لسػػنو 5كزارعػة االعضػػاء البشػػرية لخمػػك القػػانكف رقػػـ )
 مف نص.



98 
 

/أ،ب، مػف القػرار بقػػانكف 1( الفقػرة 23نكصػي المشػرع الفمسػطيني إضػافة اسػتثناء فػػي نػص المػادة ) .8
( كذلػػؾ عػػدـ ضػػركرة تقػػديـ المػػانح تصػػريح قضػػائي أمػػاـ قاضػػي الصػػمح فػػي 2017( لسػػنو )6رقػػـ )

 حاالت الضركرة القصكل.
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 قائمة المصطمحات الطبية 

حمض اميني، محب لمدىكف  11دكاء مثبط لممناعة يتككف مف  (:Cyclosporin Aالسيككسبكريف أ )
 .(2()1)األعضاء لمنع جياز المناعة مف مياجمة العضك المزركعيستخدـ في مجاؿ زراعة 

ىي األعضاء المنقكلة مف الشخص نفسو إلى مكاف اخر في جسد  :(3) (Autograftالطعـ الذاتي )
 .ذلؾ الشخص

ىي األجزاء أك األعضاء المنقكلة مف اثنيف مختمفيف كراثيا إال أنيـ مف  (:Allograftالطعـ المغاير)
 .(4)اك مف نفس النكع. كأف تنقؿ األعضاء مف األـ الى األخت نفس الفصيمة

 .ىي األجزاء أك األعضاء المنقكلة مف تكأميف متماثميف  :(Isograftالطعـ المماثؿ )

اع المختمفة أك الفصائؿ ىي األجزاء أك األعضاء المنقكلة بيف األنك  (:Xenograftالطعـ االجنبي )
 .(5)المختمفة

مكاف العضك مف جسـ الى اخر، كيتضمف ثالث  ىك تغير (:transfer of Organنقؿ العضك)
عمميات جراحية مرتبطة اسبابا" كاىدافا"،  كىي عممية استئصاؿ العضك السميـ مف المانح ، كعممية 
استئصاؿ العضك المريض مف المتمقي، كأخيرا" عممية زرع العضك السميـ محؿ العضك التالؼ 

 المريض.

(: فصؿ العضك السميـ مف الشخص المانح، ككذلؾ Eradication of Organاستئصاؿ العضك)
 فصؿ العضك التالؼ مف الشخص المريض.

الؼ كاستبدالو عممية طبية يتـ فيا ازالة النسيج أك العضك الميت أك الت (:Transplantationزرع )
 .(6)بعضك اخر مف متبرع

 
                                                           

(1)  Lippincott’s illustrated reviews of pharmacology 3
th

 edition, ed. 2012- Chapter 40- immunosuppresants. 
(2)  Tedesco, Dustin, and Lukas Haragsim. “Cyclosporine: A Review.” Journal of 

Transplantation 2012 (2012): 230386. PMC. Web. 14 Jan. 2018. 
(3)  Lippincott’s illustrated reviews of immunology, Chapter 15- Transplantation. 
(4)  Lippincott’s illustrated reviews of immunology, Chapter 15- Transplantation. 
(5)   Lippincott’s illustrated reviews of immunology, Chapter 15- Transplantation. 
(6)  Lippincott’s illustrated reviews of immunology, Chapter 17- Transplantation. 
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كيقكـ بتشكيؿ األجيزة ، كيسمح ترتيبيا  ىك الذم ينتج عف مزيج منظـ مف األنسجة (:Organالعضك)
 .(1)الدقيؽ بتشكيؿ األجيزة  كالكائف الحي ككؿ

الخاليا ىي المبنات األساسية لجميع الكائنات الحية. يتككف جسـ اإلنساف مف تريميكنات  (:Cellخمية )
ر الغذائية إلى الخاليا. تكفر ىيكؿ لمجسـ، تأخذ في المغذيات مف المكاد الغذائية، كتحكيؿ تمؾ العناص
 .(2)طاقة، كالقياـ بكظائؼ متخصصة. تحتكم الخاليا أيضا عمى المكاد الكراثية في الجسـ

 ىك الذم يشكؿ العضك، كيتككف مف مجمكعة مف الخاليا كالمادة الخارج خمكية (:Tissueنسيج )
ECM (3).  

الداخمي  لمعظاـ الذم ىك النسيج الداخمي االسفنج اك التجكيؼ  (:Bone Marrowالنخاع العظمي )
 .(4)يشكؿ مصنع خاليا الدـ المختمفة كالصفائح الدمكية

الحبؿ الشككي ىك المككف االخر لمجياز العصبي كيشكؿ النسيج  (:Spinal Cordالنخاع الشككي )
أسطكاني تقريبا كيبدأ مف النخاع المستطيؿ  العصبي الذم يقع داخؿ القناة الفقرية لمعمكد الفقرم كىك

زكجا مف األعصاب  31الدماغ كينتيي أسفؿ في المنطقة القطنية. يحتكم الحبؿ الشككي عمى مف 
 .(5) كتشكؿ األلياؼ العصبية الطرفية كالمركزية المسؤكلة عف نقؿ االحساس كالحركة

ىك النسيج الضاـ كيتككف مف خاليا كالمادة السائمة خارج الخمية التي تسمى البالزما،  (:Bloodدـ )
لتر مف الدـ في متكسط الكبار يتحرؾ أحادم  5ككف مدفكعا بكاسطة نبضات القمب، حكالي الدـ ي

االتجاه داخؿ نظاـ الدكرة الدمكية المغمقة. أما العنصر الخمكم مف الدـ فيك يتككف مف خاليا الدـ 
 .(6)الحمراء خاليا الدـ البيضاء، كالصفائح الدمكية

ىك الجياز الذم يدعـ التنفس. كتستخدـ ىذه اآلالت ك صناعي جياز التنفس ال (:Ventilatorالكمامة )
 في المستشفيات. كغالبا ما يستخدـ جياز التنفس الصناعي لفترات قصيرة، مثؿ أثناء التخدير العاـ،
 .(7)كما يمكف استخداميا أثناء العالج ألمراض الرئة الخطيرة أك حالة أخرل تؤثر عمى التنفس الطبيعي

                                                           
(1)  Junqueira Basic Histology Text and Atlas, 14 edition. 
(2)  https://ghr.nlm.nih.gov/primer/basics/cell. 
(3)   Junqueira Basic Histology Text and Atlas, 14 edition, chapter1. 
(4)  Junqueira Basic Histology Text and Atlas, 14 edition, chapter 11- circulatory system. 
(5)  Snell Clinical Neuroanatomy, 7

th
 edition, Chapter 1- Introduction and Organization of the Nervous system. 

(6)  Junqueira Basic Histology Text and Atlas, 14 edition, chapter 11- circulatory system. 

 
(7)  https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/ventilatorventilator-support  

https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/ventilatorventilator-support
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جياز يستخدـ تيار كيربائي لكقؼ أم نشاط غير منتظـ كخطير  (:Defibrillatorمكقؼ الذبذبات )
لعضالت القمب، كيستخدـ خصكصا في المستشفيات، كتستخدـ أجيزة تنظيـ ضربات القمب الستعادة 

 .(1)اإليقاع الطبيعي لمقمب

جياز تنظيـ ضربات القمب ىك جياز صغير يكضع في  (:Pace makerمنظـ ضربات القمب )
الصدر أك البطف لممساعدة في التحكـ في إيقاعات القمب غير الطبيعية. يستخدـ ىذا الجياز نبضات 

كتستخدـ أجيزة تنظيـ ضربات القمب لعالج عدـ  .كيربائية لدفع القمب لمتغمب عمى معدؿ طبيعي
 .(2)انتظاـ ضربات القمب

ئؿ كاالجراءات الطبية المعقدة (: مجمكعة مف الكساArtificial Resuscitationاالنعاش الصناعي )
 التي تستخدـ لفترة ما، قد تطكؿ أك تقصر لمحؿ محؿ الكظائؼ العضكية االساسية لممريض.

جزء مف الجياز العصبي المركزم يتككف مف المخ كالمخيخ كجذع الدماغ، يتصؿ  (:Brainالدماغ )
ادتيف: المادة البيضاء كالمادة بالحبؿ الشككي كيقع داخؿ التجكيؼ الدماغي في الجمجمة، يتشكؿ مف م

 .(3) الرمادية، كظيفتو األساسية ىي التحكـ، العمميات االدراكية، كتنسيؽ العمميات الحركية كتنفيذىا

ىك الجزء األكبر مف الدماغ، كيتككف مف نصفيف نصفي الدماغ، يمتد كؿ  (:Cerebrumالمخ )
ة، يتـ فصؿ نصؼ الكرة عف طريؽ شؽ نصؼ الكرة مف الجبية االمامية إلى الخمفية في الجمجم

عميؽ، كيتككف كؿ نصؼ كرة مف أربع فصكص لكؿ منيا كظيفتو. مف الخرج يغطى المخ بقشرة 
 .(4) الدماغ التي تتككف مف المادة الرمادية بينما يتككف مف الدخؿ مف المادة البيضاء المكصمة

داخؿ الحفرة الجمجمة الخمفية المخيخ ىك جزء مف أجزاء الدماغ كيقع  (:Cerebellumالمخيخ )
لمجمجمة، يتألؼ مف نصفي كرة متصمة بكاسطة قسـ كسيط. يتصؿ المخيخ بجذع الدماغ عف طريؽ 
ثالث ألياؼ عصبية. كتسمى الطبقة السطحية مف كؿ نصؼ الكرة المخيخ القشرة كيتككف مف المادة 

                                                           
(1)  https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/defibrillator   

(2) https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/pacemakers  

(3)  Snell Clinical Neuroanatomy, 7
th

 edition, Chapter 1- Introduction and Organization of the Nervous system. 
(4)  Snell Clinical Neuroanatomy, 7

th
 edition, Chapter 1- Introduction and Organization of the Nervous system. 

 

https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/pacemakers
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حركة كتنظيميا باإلضافة الى الحفاظ الرمادية كمف الداخؿ يتككف مف المادة البيضاء. كظيفتو تنسيؽ ال
 .(1)عمى التكازف

ىك جزء مف أجزاء الدماغ يتصؿ بالمخ كالمخيخ مف األعمى كبالحبؿ  (:Brainstemجذع الدماغ )
. كظيفتو ىي  الشككي مف األسفؿ، يتككف مف ثالثة أجزاء رئيسية: النخاع المستطيؿ، الجسر، الخـر

مة المرتبطة بالسيطرة عمى التنفس كتنظيـ ضربات القمب التكصيؿ كيحتكم عمى مراكز رد فعؿ ىا
كاألكعية الدمكية كالسيطرة عمى الكعي؛ كيحتكم عمى نكل ىامة مف األعصاب القحفية مف الثالث إلى 

 الثاني عشر.

(: ىي حالة تكقؼ خاليا الدماغ عف العمؿ دكف تمؼ، كيبقى prolonged Comaالغيبكبة  الطكيمة )
 ادراؾ أك قدرة عمى االتصاؿ الخارجي. المريض فاقدا" لكؿ

(: ىي حالة مكت خاليا الدماغ، كيتـ فييا كضع الشخص تحت Deep Comaالغيبكبة العميقة )
اجيزة االنعاش الصناعي، ال لغرض اطالة حياتو، كانما لغرض المحافظة عمى أعضاء جسمو مف 

 المكت لالستفادة منيا لمزرع.

المككف لمسدس األكؿ لمعيف، تككف شفافة كال تحتكم عمى اكعية دمكية، ىي الجزء  (:Corneaقرنية )
يظير جزء مف القرنية خمس طبقات متميزة، يحمي السطح األمامي لمعيف كيعمؿ عمى انكسار الضكء 

 .(2) الكاصؿ لمعيف

(: ىي االعضاء التي تكجد بشكؿ فردم في جسـ االنساف مثؿ القمب Single organعضك فردم )
كىي اعضاء اساسية كيؤدم فصميا الى المكت، لذلؾ ال يجكز نقميا مف شخص حي الى اخر، كالكبد 

 أما االعضاء الفردية غير االساسية ال يؤدم اسئصاليا الى الكفاة مثؿ الرحـ كالطحاؿ.

(: ىي االعضاء التي تكجد بشكؿ مزدكج في جسـ االنساف مثؿ Double organعضك مزدكج )
ف تستأصؿ كاحدة منيا  كتزرع في جسـ انساف اخر دكف أف يؤدم ذلؾ الى كفاة الكمى كالرئة، كيجكز أ

 المانح الحي.

(: ىي االعضاء التي اذا استئصؿ أك فقد منيا جزء، يعيد Renewable organعضك متجدد )
 العضك تككيف الجزء المستأصؿ )مثؿ الجمد، الدـ، النخاع العظمي، الكبد(.

                                                           
(1)  Snell Clinical Neuroanatomy, 7

th
 edition, Chapter 1- Introduction and Organization of the Nervous system 

(2)  Junqueira Basic Histology Text and Atlas, 14 edition, chapter 03- The Eyes and the Ears. 
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مجمكعة مف الجينات التي تقكـ بتشفير بركتينات متصمة عمى سطح (:  HLAتكافؽ النسيج البشرم )
(. يساعد الجياز المناعي تمييز HLAالخاليا المعركفة باسـ مجمع مستضد الكريات البيضاء البشرية )

البركتينات في الجسـ مف البركتينات التي الغريبة التي تغزك الجسـ مثؿ الفيركسات كالبكتيريا. كىك 
 .(1) (MHCمف مجمع التكافؽ النسيجي الرئيسي ) النسخة البشرية

ىي عممية جراحية لمقمب، يتـ فييا فتح الجدار الصدرم  الستبداؿ  :(CABGعممية القمب المفتكح )
شراييف القمب كاعادة تدفؽ الدـ اليو، حيث يقـك الجر اح بشؽ  عظـ القص  أك الجزء العمكم منو، كبمأجرد 

رئة اصطناعي  ليحؿ  محؿ  القمب كيقـك بكظيفتو التي تتمث ؿ -از قمبالكصكؿ إلى القمب يتـ كضع جي
قِّؼ  في ضخ  الد ـ إلى جميع أجزاء الجسـ، كيسمح ىذا الجياز لمجر اح بإجراء العممي ة في القمب المأتك 

 . (2) عف العمؿ كالذم ال يتدف ؽ الد ـ مف خاللو

 

 
 

 

 

  

                                                           
(1)  https://ghr.nlm.nih.gov/primer/genefamily/hla 
(2)  Baily and Love’s Short Practice of Surgery, 04 edition, Chapter 32- Cardiac Surgery. 
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